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የዕዝራ ስነ ጽሑፍ አገልግሎት ግብና ዓላማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረትና ይዘት ያላቸውን ቅዱሳንን
የሚመግቡና ከስሕተት ትምህርቶችና ልምምዶች የሚያስጠነቅቁ ከአጫጭር መጣጥፎች እስከ ትልልቅ
የማስተማሪያ መርጃዎች በማዘጋጀት ቤተ ክርስቲያንን መደገፍና በዚህም እግዚአብሔርን ማክበር ነው።
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ብዙ ሰላም ይህን ለምታነብቡ ሁሉ ይሁን።
ይህ ልዩ ዕትም ነው። አንዳንዴ እንደማቀርበው በመደበኛው
ከምከትባቸው የምካቴ እምነት እና የስነ አፈታት ርእሶች ያልራቁ
ሆነው ግን አነጋጋሪና አወዛጋቢ በሆኑ ጉዳይዮች ላይ እጽፋለሁ።
ስጽፍም እንዲህ በልዩ እትም አቀርበዋለሁ።
ይህ የዕዝራ ስርጭት በቅርብ በኪያ ሾው የቴሌቪዥን ዝግጅት
ከዮናስ ጎርፌ ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ ዙሪያ እና በዘፈን ምንነት
ላይ የጻፍኩት ነው።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዘፈን አነጋጋሪ ሳይሆን አነጋጋሪ የሆነ ርእስ
ሆኖአል። በስሜታዊነት የሚነጋገሩበትም ጉዳይ ሆኖአል። ዘፈን
የሚለው ቃል ይለወጥ ተብሎ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ
ማኅበርም የመጀመሪያው ዕትም ከታተመ ከግማሽ ምዕት ዓመት
በኋላ ቃሉን ሊለውጥ እስከሞከረበት ዘመንም መጥተናል።
በቀጣይ ክፍል የዮናስ ጎርፌን ቤት ያጣው ቤተኛ በሚል ርእስ
የተጻፈ መጽሐፍ ላይ ትኩረት አድርጌ እጽፋለሁ። በዚህ ግን
በቃለ መጠይቁ ላይ በተነሱና በተሸራሸሩ አሳቦች ላይ በመጻፍ
ቀጣይ ጸሐፊዎችና ጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ቃሉ ምን እንደሚል
እንዲያስተውሉ እንዲረዳ ዘፈን፥ መዝፈን፥ ዘፋኝ፥ እና ዘፋኝነት
በቅዱሱ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሱባቸውን ስፍራዎች
ከተጠቀሰባቸው ጉዳይ ጋር እመለከታለሁ።
ጌታ ጸጋውን ሰላሙንም ያብዛላችሁ።
ዘላለም መንግሥቱ / ዕዝራ ስነ ጽሑፍ
ezralit@gmail.com
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ክፍል አንድ፤

ዘፈን፥ መዝፈን፥ ዘፋኝና ዘፋኝነት
ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር
መግቢያ
በቅርቡ ኪያ ሾው በተባለ የቴሌቪዥን ስርጭት ዮናስ ጎርፌ ያሳተመውን
መጽሐፍ አስመልክቶ የቀረበ ቃለ ምልልስ ነበረ። 1 ቃለ መጠይቁ
የመጽሐፉን ኅትመት ተከትሎ የቀረበ ነው። ይህ የዝግጅቴ ክፍል አንድ
ነው። በክፍል ሁለት ቤት ያጣው ቤተኛ በተሰኘው የዮናስ ጎርፌ
መጽሐፍ ላይ የምሰጠው ምላሽ ይኖረኛል። ለይቼ ለማቅረብ የፈለግኩት
ይህ በቃሉ እና በቃለ መጠይቁ ብቻ እንዲያተኩርና መጠኑም ከልክ
እንዳይበዛ ነው።
በዚህ በክፍል አንድ ዘፈን፥ መዝፈን፥ ዘፋኝ፥ እና ዘፋኝነት የሚሉትን
ቃላት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈልቅቀን እያወጣን እንመለከታለን።
ትልቁና መታወቅ ያለበትም ነገር ይህ የቃሉ እውነት ነው። ከዚህ
በተጨማሪ ከቃለ ምልልሱ የሚንደረደር አስተያየቴንም እሰነዝራለሁ።
ስለ መዝሙርና ከዚህ ስለተያያዘው ጉዳይ ስጽፍ ይህ ሦስተኛ ጊዜዬ
መሆኑ ነው። ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ይድረስ ለዘማሪዎች በሚል ርእስ
ሁለት መጣጥፎች በጽሑፍና በድምጽ የሚሰራጭ አቅርቤ ነበር። በሁለቱ
ጽሑፎች መካከል በጎርጎራውያን አቆጣጠር በ2008 በተዘጋጀ ዐውደ
ጥናት ላይ ከተናጋሪዎቹ አንዱ ሆኜም እያዘመሙ ስላሉት መዝሙሮቻችን
ጥናት አቅርቤአለሁ። ያ ሥራ የክርስቲያናዊ መዝሙሮቻችንን አዝማሚያ
(ማዝመም) በተመለከተ የቀረበ የትችት እና የሕያሴ ሥራ ነው። ከዚያ
በኋላ አንዴ ብቻ ስለ ዘፈን እና ክርስቲያን ግንኙነት ተጠይቄ አጭር
መልስ ጽፌአለሁ። በቃ ይኸው ነው። የዘፈን ጥያቄ የቀረበልኝና
የመለስኩት በ2011 ነበር። ከቅርብ ጓደኛዬ ቤተ ሰብ ውስጥ የመጣ ጥያቄ
ነበርና አሳስቦኝ ነው የመለስኩት። ማስታወሻዬን ስቃኝ እነዚህን እዚህ
ከምጠቅሳቸው ጥቅሶች ከፊሉን በተጻፉበት ቋንቋ መጀመሪያ ያየኋቸው
ያኔ ነበር።

በዚህ ጽሑፍ ዘፈን፥ መዝፈን፥ ዘፋኝ እና ዘፋኝነት የሚሉትን ጥቅሶች
ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በመፈልፈል እንመለከታለን። ከነዚህ ቃላትና
ከተጠቀሱባቸው ጥቅሶች የምንረዳቸው ብዙ አሳቦች አሉ። ከጥቅሶቹ
ጀርባ ታሪካዊና ባህላዊ ዳራ መኖሩ የታወቀ ነው። እኔ ያደረግሁት
በጥሬው የቃሎቹን ትርጉሞች በጥቅሶቹ ውስጥ እንዳሉ በማቅረብ
መፍታት ነው። በጥቅሶቹ ውስጥ እስከሚስተዋለው ድረስ ብቻ ባህላዊው
ዳራ በመጠኑ ተቃኝቶአል እንጂ የዘፈንን እና የዘፋኝነትን ሙያ እና
የዘፋኝን ማንነት ያካተተ ጥልቅ የባህላዊ ስነ ሰብእ ጥናት አይደለም።
ምናልባት ወደፊት ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ እና ክርስቲያናዊ እይታ አንጻር
በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት ለሚሠሩ ትንሽ መሣሪያ ለመስጠት ይረዳል
የሚል እምነት አለኝ።
እነዚህን ጥቅሶች ለቅሜ ከነምንጭ ትርጉማቸው ያቀረብኩበት ዋና
ምክንያት ይህ ቃለ ምልልስ እና የታተመው መጽሐፍ አነጋጋሪነቱ ቀጣይ
እንደሚሆን በመገመት ነው። እንዲህ ከሆነ ዘፈንን እና ዘፋኝን
በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱሳዊው አመለካከት ከተቀባዩ ቋንቋ (ከአማርኛ)
ወደ ሰጪዎቹ ቋንቋዎች (ዕብራይስጥ፥ አራማይስጥ እና ግሪክ) እመር
ማለት እንዲችል፥ እንዲሁም በዚህ ጉዳይ ላይ በቃልም ሆነ በጽሑፍ
ምላሽ የሚያቀርቡ ሰዎች መጠነኛ የቋንቋ መደላድል እንዲሆንላቸውና
ቃሉን ይበልጥ እንዲበረብሩም ነው። ይህ ከተደረገ ግብ አግብቻለሁ ብዬ
አምናለሁ።
ከተነጋገርን እና ከተከራከርን ደግሞ እውነት ላይ ቆመን በእውቀት
መነጋገር አለብን። ቅንዓታችንም ቅንዓት ብቻ ሳይሆን በእውቀት የሆነ
ቅንዓት ሊሆን ተገቢው ነው። ሙዚቃንና ዘፈንን በተመለከተ
ኢትዮጵያዊው ክርስቲያን ማኅበረ ሰብ (ይህን ስል ጠቅላላውን
ወንጌላውያን አማኞች ማለቴ ነው) አሁን ያለውን መረዳት ያገኘው
ከባህሉ አለመሆኑ መታወቅ አለበት። ባህሉ መፍቀሬ ዘፈን ባህል ነውና።
ባህላዊው ሃይማኖትም ዘፈን ወዳድ ነው።
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈውን የዘፈን ትርጉም ከማየታችን ቀድመን
በአገርኛችን ዘፈን እንዴት እንዲተረጎም በማየት እንጀምር። ደስታ ተክለ
ወልድ ዘፈንን ሲተረጉሙ፥ ቅንቀና፥ ግጥም፥ እንጉርጉሮ ይሉታል።
መዝፈንን ማቀንቀን፥ ማውረድ፥ ማዜም፥ ማንጎራጎር፥ መግጠም፤
ደግሞም በጎንዮሽ ትርጉሙ መንቀጥቀጥ፥ መንዘፍዘፍ ይሉታል።

የቃለ መጠይቁን የመጀመሪያ ክፍል ከዚህ በመጀመር ማየት ይቻላል፤
https://www.youtube.com/watch?v=NBIgPKbWk7Q
1

2

ልዩ ቅጽ - ግንቦት ፪ሺህ ፰ ዓመተ ምሕረት MAY 2016
መዝለል፥ ማጨብጨብ፥ መጨፈር ብለውም ያክሉበታል። ዘፋኝንም
የሚዘፍን፥ አውራጅ፥ አንጎራጓሪ፥ ዘፈን ወዳድ ይላሉ።2

ዘጸ. 15፥20 የአሮን እኅት ነቢይቱ ማርያምም ከበሮ በእጅዋ ወሰደች
ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ።

ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የዘፈን ትርጉም ስንመጣ ትርጉሙ ዘፈኑ
የተጠቀሰባቸውን ዐውድ መመልከትን ግድ ይላል። ስለዚህ ነው ዘፈን
(ስም)፥ መዝፈን (ግስ)፥ ዘፋኝ እና ዘፋኝነት (ተግባር ወይም ሙያ)
የተጠቀሱባቸውን
ስፍራዎች
ሁሉ
ለቅሜ
በስፍራቸው
እንድንመለከታቸው የፈለግሁት። የረሳሁት ወይም ባለማስተዋል
የዘለልሁት ዘፈን የተጠቀሰበት ጥቅስ ያለ አይመስለኝም፤ ከኖረ
ብታሳውቁኝ በደስታ እቀበላለሁ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ያሉት እነዚህ
ቃላት ስሞቹ በብጫ፥ ግሶቹ በአረንጓዴ፥ ሙያውና ሰዎቹ በሐምራዊ
እየተቀለሙ ስለተቀመጡ ይበልጥ ቃላቱን ለማየት በባለ ቀለም ማተሚያ
ካልታተመ በኮምፒዩተር መመልከቱ የተሻለ ያደርገዋል።

ቃሉ  מְחוֹ לָהምኾላህ ወይም ምሖላ፤ ቃሉ በተጠቀሰባቸው ቦታዎች
ሁሉ ዘፈን እየተሰኘ የተጠቀሰ ቃል ነው። አቤልምሖላ የተባለው ቦታ
ስም ከምኾላህ ጋር የተቆራኘ ነው። የሚወዛወዙቱ ሜዳ ማለት ነው፤
በነፋስ የሚወዛወዙ ተክሎች ስፍራ ሳይሆን አይቀርም። ይህ ዘፈን
የሚለው ቃል መወዛወዝን የሚያሳይ ይመስላል።

መጽሐፍ ቅዱስ ዘፈንን ሲጠቅስ በሰፊው ነው። ከደስታ፥ ከዓመት በዓል፥
ከባህላዊ ጭፈራ፥ ከመዝሙር፥ ከአምልኮተ እግዚአብሔር፥ ከአምልኮተ
ጣዖት፥ ከሥጋዊነትና ስጋዊ ባህርይ መገለጫነት አንጻር ነው። ስለዚህ
ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ዘፈን ማለት እንዲህ ነው ብሎ በአንድ
ሐረግ ከመፍታት ይልቅ ጥቅሶቹ ለየብቻቸው በስፍራቸው መታየት
ያለባቸው። ከዚህ ቀጥሎ ይህንን ነው የማደርገው። ያ ቃል የሚገኝባቸው
ሌሎች ስፍራዎች የጥቅሱን ዙሪያ ገብ ትርጉም ሊሰጡን ስለሚችሉ
እነዚያንም እንደ ተጨማሪ እጠቅሳለሁ። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ጠለቅ ያለ
ሥራ ለመሥራት የሚያስቡ እነዚህን ጥቅሶች እና ቃሎቹ የተጻፉባቸውን
ስፍራዎች ሁሉ እንዲመረምሩ አሳስባለሁ።

ዘፈን፥ መዝፈን፥ ዘፋኝ፥ ዘፋኝነት በመጽሐፉ
ዘፍ. 31፥27 ስለምን በስውር ሸሸህ? ከእኔም ከድተህ ስለምን ኮበለልህ?
በደስታና በዘፈን በከበሮና በበገና እንድሰድድህ ለምን አልነገርኸኝም?
ቃሉ  ִשׁירሺይር ወይም  ִשׁ ָירהሺይራህ፤ ዘፈን ማለት ነው። በሌሎች
ቦታዎችም እንዲሁ መዝሙር፥ ዝማሬ፥ ቅኔ፥ መኃልይ፥ ዜማ
ተብሎአል፤ ዘጸ. 15፥1፤ ዘኁ. 21፥17፤ ዘዳ. 21፥31-32፤ መሳ. 5፥12፤ 1ነገ.
4፥32፤ ነህ. 12፥27፥36፤ መዝ. 33፥3፤ ምሳ. 25፥20፤ መክ. 7፥5፤ 12፥
24፤ መኃ. 1፥1፤ ኢሳ. 5፥1፤ ሕዝ. 33፥32፤ አሞ. 8፥3፥10።
በዚህ ጥቅስ ይህ ዘፈን የተባለው ቃል ላባ ለያዕቆብ የተናገረው ቃል
ነው። ይህ ዘፈን የስንብት የደስታ ጨዋታ ነው። በግብዣ፥ በመብል
በመጠጥ መካከል የሚደረግ ዘፈን ነው። በየትኛውም ባህል ውስጥ
የምናገኘው የደስ ደስ እና የመልካም ምኞት መግለጫ ነው። ይህን ቃል
ከተናገረው ከሰውየው (ከላባ) ማንነት አንጻር ይህ ዘፈን ምን
እንደሚመስል መገመት አያዳግትም። ላባ ከያዕቆብም የከፋ ባይሆን
የማያንስ አታላይ እና ሸፍጠኛ ነው። ላባ መንፈሳዊነት በሕይወቱ
ያልዞረበት ሰው ነው። ለዚህ ሰው ዘፈን ከምንም መንፈሳዊ ነገር ጋር
የሚያያዝ አይደለም። በባህሉ የሚደረግ የደስታ አሸኛኘት ነው።
ይህ ቃል በመክ. 2፥8 አዝማሪ እና አርሆ ተሰኝቶም ተጠቅሶአል። በዚህ
ጥቅስ አዝማሪ ወንዱን አርሆ ሴቷን የሚያመለክት ነው። ֹשׁר
ָ ְ ותו
 שׁ ִָריםሻሪይም ወሻሮውት የሚለው ሐረግ ሺይር የሚለው ቃል
በተባእት እና በአንስት ተጠቅሶ ነው። ሰሎሞን እነዚህን አዝማሪዎችና
አርሆዎች የሰበሰበው ለአምልኮ ሳይሆን ለሥጋዊ ተድላ መሆኑን
የጥቅሱ ዐውድ ያሳያል።

ከነቢይቱ ማርያም ኋላ የወጡት ሴቶች የምስጋና መዝሙር በመዘመር
ነው። ምናልባት የሽብሸባ ውዝዋዜ ያለበት ይመስላል። ዘፈኑ
የእግዚአብሔር አዳኝነትና ታዳጊነት የተዜመበት የአምልኮ ሽብሸባ
ነው። የባህላችን ሽብሸባ ይህን የቆመ ነገር በነፋስ ሲገፋ የሚያሳየውን
የነፋስ ውዝዋዜ (ምሖላ) ሳያሳይ አይቀርም።
ምሖላ በተጠቀሰባቸው ቦታዎች ሁሉ መንፈሳዊ ዝማሬንና ውዳሴን
የሚያመለክት አይደለም። እዚህ ግን በእርግጥ የውዳሴ ዘፈን ነው።
በቋንቋችን መዝሙር ነው፤ ማኅሌተ እግዚአብሔር ነው፤ ውዳሴ
አምላክ ነው። የመዝሙሩ ስንኞችም ተጽፈውልናል።
ዘጸ. 32፥6 በነጋውም ማልደው ተነሥተው የሚቃጠል መሥዋዕት ሠዉ፥
የደኅነትም መሥዋዕት አቀረቡ፤ ሕዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ፥
ሊዘፍኑም ተነሡ።
በዚህ ጥቅስ ሊዘፍኑም የሚለው ቃል ሊጫወቱ፥ ፈንጠዝያ ሊያደርጉ
ማለት ነው። ቃሉ צ ּחַק
ָ ጻኻቅ ሳቅ፥ ስላቅ፥ ጨዋታ ማለት ነው።
በሌሎች ጥቅሶች ጨዋታ ተብሎአል፤ ለምሳሌ ሶምሶንን ተጫወትልን
ያሉት ይህ ቃል ነው፤ መሳ. 16፥25። የይስሐቅ ስም ምንጭም ይህ
ነው፤ ዘፍ. 18። የጲጥፋራ ሚስት ዮሴፍን ሊሳለቅብኝ ገባ ያለችው ዘፍ.
39፥14-17 ይህ ቃል ነው። በዘፍ. 26፥8 መዳራትም ተብሎአል።
ዘጸ. 32፥18-19 እርሱም፦ ይህ የድል ነሺዎች ወይም የድል ተነሺዎች
ድምፅ አይደለም፥ ነገር ግን የዘፈን ድምፅ እሰማለሁ አለው። እንዲህም
ሆነ፤ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ ጥጃውንም ዘፈኑንም አየ፤ የሙሴም ቍጣ
ተቃጠለ፥ ጽላቶቹንም ከእጁ ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው።
በቁጥር 18 ያለው የዘፈን ድምጽ እሰማለሁ የሚለው ሐረግ מ ֽעַ ׃
ֵ ׁש
ֹ
 קֹול עַנ ֹּות אָנֹכִיኮል አኖት አኖኪይ ሾሜዓ፤ ድምፅ የጩኸት እኔ
እሰማለሁ። ዘፈን የተሰኘው ቃል  עַנ ֹּותጩኸት ነው፤  עָנ ָהአናህ
ከሚል ቃል የመነጨ ነው።በሌሎች ጥቅሶች፥ ለምሳሌ፥ ዘፍ. 15፥13፤
16፥6፤ 34፥2፤ ዘጸ. 1፥11-12፤ ወዘተ፥ ጭንቀት፥ ስቃይ፥ ነውር የተባለው
ቃል ነው። ሲነጻጸርም ከድል ነሺዎችና ድል ተነሺዎች ጋር መጠቀሱ
ግብታዊና ትርምስምስ ጩኸትን የሚያሳይ ቃል ነው።
በቁጥር 19 ያለው ከላይ እንደተጻፈው  מְחוֹ לָהምኾላህ የሚል ቃል
ነው። ዘፈኑንም ሰማ ሳይሆን አየ ስለሚል ይህ የሚሰማ ድምጽ ብቻ
ሳይሆን የሚታይ እንቅስቃሴም ነው። ከጥጃው የጣዖት አምልኮ ጋር
የተያያዘ ግርግርታ እና ጭፈራ ያለበት ዘፈን ነው። አካላዊ እንቅስቃሴ
ያለበት በተለይም ከአምልኮ ጋር የተቆራኘ ስግደት የጎላበት ዘፈን ነው።
አካላዊ እንቅስቃሴ ለእግዚአብሄር አምልኮ እንደሚደረግ ለጣዖት
አምልኮም ይደረጋል።
መሳ. 11፥34 ዮፍታሔም ወደ ቤቱ ወደ ምጽጳ መጣ፥ እነሆም ልጁ ከበሮ
ይዛ እየዘፈነች ልትገናኘው ወጣች፤ ለእርሱም አንዲት ብቻ ነበረች፤
ከእርስዋም በቀር ወንድ ወይም ሴት ሌላ ልጅ አልነበረውም።

2

ደስታ ተክለ ወልድ፤ ዐዲስ ያማርኛ መዝገበ ቃላት፤ አርቲስቲክ ማተሚያ፤ አዲስ አበባ፥
1970፤ ገጽ 504።

ከላይ በዘጸ. 32፥18-19 ከተጻፈው  מְחוֹ לָהምኾላህ ጋር አንድ ነው።
ከላይ ተመልከቱ። ይህች ልጅ ያደረገችው አባቷ በድል አድራጊነት

3

ልዩ ቅጽ - ግንቦት ፪ሺህ ፰ ዓመተ ምሕረት MAY 2016
ስለገባ ያደረገችው አቀባበል ነው። በአገራችን ጉሮ ወሸባዬ
እንደሚባለው ያለ ዘፈን ነው። እፎይታ፥ እሰይታ፥ ደስታ የፈጠረው
ዘፈን ነው። በዘመኑ ለባለ ድል አርበኞች የሚደረግ ባህላዊ አቀባበል
ኖሮ ያንን ማድረጓ ይመስላል። ባህሉ ዝቅ ብሎ ከተጠቀሰው በሳኦልና
በዳዊት ዘመን ከሆነው (1ሳሙ. 18፥6፤ 21፥11፤ 29፥5) ተመሳሳይ ነው።
ያንንም ተመልከቱ።
መሳ. 21፥21 ተመልከቱም፥ እነሆም፥ የሴሎ ሴቶች ልጆች አታሞ ይዘው
ለዘፈን ሲወጡ ከወይኑ ስፍራ ውጡ፥ ከሴሎም ሴቶች ልጆች
ለየራሳችሁ ሚስት ንጠቁ፥ ወደ ብንያም ምድርም ሂዱ።
ቃሉ ኺይል  חו ּלወይም ኹውል  חִילየሚል ቃል ነው። መደነስ
ሆኖ መጥመልመል፥ መሽከርከር ማለት ነው። በድንጋጤ ጭብጥ
እንደማለትም ነው። በሌላ ስፍራ ድንጋጤ፥ ጭንቀት፤ ዘዳ. 2፥25፤
1ሳሙ. 31፥3፤ መቆየት ወይም መሰንበት፤ ዘፍ. 8፥10፤ መሳ. 3፥25፤
2ሳሙ. 3፥29፤ መነዋወጥ፤ 1ዜና 16፥30፤ ማዘን፤ አስ. 4፥4፤ መጣጣር፤
ኢዮ. 15፥20፤ ማማጥ፤ ኢዮ. 39፥1፤ ወዘተ።
መሳ. 21፥23 የብንያምም ልጆች እንዲሁ አደረጉ፥ በቍጥራቸውም መጠን
ከተነጠቁት ዘፋኞች ሚስት ወሰዱ፤ ወደ ርስታቸውም ተመልሰው
ሄዱ፥ ከተሞችንም ሠርተው ተቀመጡባቸው።
ቃሉ ኺይል  חו ּלወይም ኹውል  חִילየሚል ቃል ነው። እንደ
ላይኛው ቃል ነው።
1ሳሙ. 18፥6-7 እንዲህም ሆነ፤ ዳዊት ፍልስጥኤማዊውን ገድሎ
በተመለሰ ጊዜ፥ እየዘመሩና እየዘፈኑ እልልም እያሉ ከበሮና አታሞ
ይዘው ንጉሡን ሳኦልን ሊቀበሉ ሴቶች ከእስራኤል ከተሞች ሁሉ
ወጡ። ሴቶችም፦ ሳኦል ሺህ፥ ዳዊትም እልፍ ገደለ እያሉ እየተቀባበሉ
ይዘፍኑ ነበር።
እየዘመሩና እየዘፈኑ የሚሉት ሁለት ቃላት לָשִׁיר וְהַמְּחֹל ֹות
ላሺይር ወሃምኾሎት (ላሺይር የሚለው ግስ  לָשֹׁורላሾውር ተብሎም
ተጽፎአል) የሚል ነው። ላሾውር ወይም ላሺይር  שִׁירሺይር ወይም
 שִׁירָ הሺይራህ ከሚለው ቃል የወጣ ነው፤ ከላይ በዘፍ. 31፥27
የተፈታው ነው።
ሁለተኛው ቃል  וְהַמְּחֹל ֹותወሃምኾሎት ምኾላህ በሚለው ቃል
የተሠራ ነው። ስለ ምኾላህ ትርጉም ዘጸ. 15፥20 ላይ ተጽፎአል።
እየተቀባበሉ ይዘፍኑ ነበር የሚለው ቃል  עָנ ָהአናህ ነው። ትርጉሙ
በዘጸ. 32፥18-19 ያለው ነው።
ይህ መሳ. 11፥34 የተጠቀሰው የድል አድራጊ የጉሮ ወሸባ አቀባበል
ነው። በመሳ. 11 የዮፍታሔ ልጅ እና ጥቂት ባልንጀሮቿ ያደረጉት ሲሆን
እዚህ ግን ብሔራዊ የሴቶች ቡድን ይመስላል። ከእስራኤል ከተሞች
ሁሉ የወጡ ሴቶች ናቸውና መጠነ ሰፊ ዝግጅት ነው።
1ሳሙ. 21፥11 የአንኩስ ባሪያዎችም፦ ይህ ዳዊት የአገሩ ንጉሥ
አይደለምን? ሳኦል ሺህ፥ ዳዊትም እልፍ ገደለ ብለው ሴቶች በዘፈን
የዘመሩለት እርሱ አይደለምን? አሉት።
በዚህ ጥቅስ አንዱ የሌላው መግለጫ (ዘፈን በመዝሙር የሚገለጥ)
ተደርጎ ተጠቅሶአል። ቃላቱ ከላይ ዘጸ. 32፥18-19 ያየናቸው  עָנ ָהአናህ
እና  מְחוֹ לָהምኾላህ ናቸው። ትርጉማቸው እዚያ ተጽፎአል።
1ሳሙ. 29፥5 ወይስ ሴቶች፦ ሳኦል ሺህ ገደለ፥ ዳዊት እልፍ ገደለ ብለው
በዘፈን የዘመሩለት ይህ ዳዊት አይደለምን? አሉት።

ይህም እንደ ላይኛው ጥቅስ ነው፤ ቃላቱ ከላይ ዘጸ. 32፥18-19
ያየናቸው  עָנ ָהአናህ እና  מְחוֹ לָהምኾላህ ናቸው። ትርጉማቸው
እዚያ ተጽፎአል።
2ሳሙ. 6፥14፥16፥21 ዳዊትም በሙሉ ኃይሉ በእግዚአብሔር ፊት ይዘፍን
ነበር፤ ዳዊትም የበፍታ ኤፉድ ለብሶ ነበር። 16. የእግዚአብሔርም
ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ በገባ ጊዜ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና
ተመለከተች፥ ንጉሡም ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ሲዘልልና ሲዘፍን
አየች፤ በልብዋም ናቀችው። 21. ዳዊትም ሜልኮልን፦ በእግዚአብሔር
ፊት ዘፍኛለሁ፤ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ አለቃ እሆን
ዘንድ ከአባትሽና ከቤቱ ሁሉ ይልቅ የመረጠኝ እግዚአብሔር የተባረከ
ይሁን ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት እጫወታለሁ።
በነዚህ ጥቅሶች ውስጥ መዝፈን የሚለው ቃል כָּרַ ר
ነው። ይህ ቃል እዚህ ብቻ እንጂ ሌላ ቦታ እንደ ግስ
መደነስ፥ መሽከርከር፥ መፍጠን እንደማለት ነው።
'እጫወታለሁ' የሚል ቃልም አለ ይህ ቃሉ צ ּחַק
ָ ጻኻቅ
6 ላይ የተተረጎመው ነው።

ካራር የሚል
አልተጻፈም።
በዚህ ጥቅስ
ሳቅ ዘጸ. 32፥

2ሳሙ. 19፥35 ዛሬ የሰማንያ ዓመት ሽማግሌ ነኝ፤ መልካሙንና ክፉውን
መለየት እችላለሁን? እኔ ባሪያህ የምበላውንና የምጠጣውን ጣዕሙን
መለየት እችላለሁን? የወንዱንና የሴቲቱን ዘፈን ድምፅ መስማት
እችላለሁን? እኔ ባሪያህ በጌታዬ በንጉሡ ላይ ለምን እከብድብሃለሁ?
በዚህ ጥቅስ ውስጥ የተጠቀሰው ዘፈን ቃሉ  שִׁירሺይር የሚለው
ነው። ማብራሪያውን በዘፍ. 31፥27 በተጻፈው ይመልከቱ። ይህ እየጃጀ
ያለ ሰው ቤርዜሊ ለዳዊት ሲናገር ዘፈንን የጠቀሰው ከመብላትና
መጠጣት ጋር አያይዞ መሆኑ ዘፈንንም የወንድና የሴት ብሎ መጥቀሱ
የግብዣና የድግስ ፈንጠዝያ ዘፈን ያደርገዋል። አካላዊ ደስታን
ማጣጣም እንደማይችል መናገሩ ዘፈንን ከአካላዊ ደስታ ጋር
ያቆራኘዋል።
1ነገ. 1፥40 ሕዝቡም ሁሉ እርሱን ተከትለው ወጡ፥ ሕዝቡም ዘፈን
ይዘፍኑ ነበር፥ በታላቅም ደስታ ደስ አላቸው፤ ከጩኸታቸውም የተነሣ
ምድር ተናወጠች።
እዚህ ዘፈን ይዘፍኑ ነበር የሚለው ቃል ל ּלִים
ְ ַבַּחֲלִלִים מְח
ማኻሊሊይም ምኻልሊይም የሚል  חָלִילኻሊይል፤ ዋሽንት ወይም
 חָלַלኻላል፤ ዋሽንት መጫወት የሚል ነው። ቃሉ ሌሎች
ትርጉሞችም አሉት በብዛት የተጠቀሰበት ትርጉም ርኩሰት ወይም
ማርከስ የሚለው ነው። እዚህ የተፈጸመው ዘፈን ሰሎሞን ንጉሥ በሆነ
ዕለት ሥርዓተ ሢመቱን ተከትሎ የሆነ ዘፈን ነው። የደስታ ጩኸትም
ያለበት ሲሆን ጩኸቱ ታላቅ ከመሆኑ የተነሣ ምድር መናወጧ
ተጽፎአል። ዘፈኑ ዋሽንት መንፋቱ ከሆነ ዋሽንቱን ጩኸቱ አሳምሮ
የዋጠው መሆኑ ግልጽ ነው።
1ዜና 15፥29 የእግዚአብሔርም ቃል ኪዳን ታቦት ወደ ዳዊት ከተማ
በደረሰ ጊዜ የሳኦል ልጅ ሜልኮል በመስኮት ሆና ተመለከተች፤
ንጉሡም ዳዊት ሲዘፍንና ሲጫወት አይታ በልቧ ናቀችው።
ዳዊት ይህን ያደረገው ታቦቱን ወዳዘጋጀለት ስፍራ ሲያመጣው ነው።
ቃሉ  רָ קַדራቃድ የሚል ነው። በደስታ መዝለል፥ እመር፥ ዝልል
ማለት ነው። በዚህ ክፍል በምንመለከታቸው ጥቂት ጥቅሶች ውስጥ
መዝፈን ሲሰኝ በመዝ. 29፥6፤ 114፥4-6 መዝለል ተብሎአል። በኢዩ.
2፥5 ማኮብኮብ የሚለው ቃልም እና በናሆ. 3፥2 ኮቴ የሚለው ቃል
እዚህ ዘፈን ከተባለው አንድ ነው። ማኮብኮብም ኮቴም የመልኮራኩር
ፈረስ ዝላይ ያሳያሉና መዝለልን ይወክላሉ።
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በክፍሉ ዳዊት ያደረገው መዝፈን የቃል ኪዳኑ ታቦት ሲመጣ በደስታ
መዝለሉ ነው። ቁ. 27-28ን ስንመለከት ጥሩ ቀሚስ ለብሰው፥ ሆ እያሉ
ቀንደ መለከትና እንቢልታ የሚነፉና ጸናጽል፥ መሰንቆና በገና የሚመቱ
በሥርዓት የተሰደሩ መዘምራን አሉ። የዳዊት ዘፈን ወይም መዝለል
ከዚህ የመዘምራኑ ሆታ ጋር የተያያዘ ነው።
ኢዮ. 21፥11 ሕፃናቶቻቸውን እንደ መንጋ ያወጣሉ፥ ልጆቻቸውም
ይዘፍናሉ።
ይህ በዚህ ክፍል የተጠቀሰው ቃል  רָ קַדራቃድ የሚል ነው።
ትርጉሙ ከላይ በ1ዜና 15፥19 እንደተጻፈው ነው።
ኢዮብ ለሚወቅሱት ወዳጆቹ የተናገረው ቃል ነው። እርሱ በጽድቅ
እየተመላለሰ መጎስቆሉንና ልጆቹ ማለቃቸውን ከኃጢአተኞች ምቾትና
ከልጆቻቸው ተድላ ጋር እያስተያየ የተናገረው ነው። የነዚህ ልጆች
መዝፈን ከራሳቸውም ሆነ ከወላጆቻቸው ቅድስናና ጽድቅ ጋር የተያያዘ
አይደለም። እንዲያውም እነዚህ ሰዎች በግልጽ ኃጢአተኛ መሆናቸው
ነው የተጻፈው።
ኢዮ. 30፥9 አሁንም እኔ መዝፈኛና መተረቻ ሆንኋቸው።
ቃሉ  נְג ִינ ָהንጊይናህ የሚል ነው። ዐውዱ የሚነግረን ኢዮብን
ከደረሰበት ነገር የተነሣ መዘበቻ የሚያደርጉት ሰዎች ይህንን ዘበት
በዘፈን፥ በዜማ የገለጡበት ዘፈን ወይም ማላገጥ ነው። ቃሉ በመሳሪያ
ማዜምንም ቢያሳይም በዜማ ማላገጥ ነው። ሌሎች ይህ ጥቅስ
የተጻፈባቸው ስፍራዎችም ይህን ያሳያሉ፤ መዝ. 69፥12፤ ሰቆ. 3፥14።
ኢዮ. 41፥14 በአንገቱ ኃይል ታድራለች፤ ግርማ በፊቱ ይዘፍናል።
ይህ ቃል  דּו ּץዱጽ፤ መዝለል ማለት ነው። ይህ ክፍል የሚናገረው
እግዚአብሔር ስለፈጠረው ሌዋታን ስለተባለ ፍጡር (በአማርኛ አዞ
ተሰኝቶአል፤ ምናልባት ዳይኖሶር ወይም የዳይኖሶር ዓይነት ፍጡር
ነው።) ነው። አስፈሪነቱን፥ ግዝፈቱን ይገልጥና ግርማ (ፍርሃት፥
ድንጋጤ) በፊቱ ይዘልላል፥ ይዘፍናል። ይህ ፍጡር ምንም የማይፈራ
ፍርሃት ራሱ እንኳ በፊቱ ዘፈን የሚሆንለት መሆኑን የሚገልጥ ቃል
ነው። እግዚአብሔር ለኢዮብ የሚነግረው ፍጡራኑን ሁሉ በየተራ
በመኮልኮል ጥንቃቄና እውቀቱ እየገለጠለት ለእርሱ ግን በጽድቅ በፊቱ
ለሚመላለሰው ምንኛ አሳቢ መሆኑን ነው። ቃሉ  דּו ּץዱጽ፤ እዚህ
ብቻ የተጠቀሰ ቃል ነው። አጠቃቀሱ በቀጥታ ከመዝፈን ጋርም ቁርኝት
የለውም።
መዝ. 69፥12 በደጅ የሚቀመጡ በእኔ ይጫወታሉ፤ ወይን የሚጠጡ
እኔን ይዘፍናሉ።
ቃሉ  נְג ִינ ָהንጊይናህ የሚል ነው። ትርጉሙ በኢዮ. 30፥9 ከተጻፈው
አንድ ነው። ይህ መዝፈን በዜማ ማፌዝና ማላገጥ ነው።
መዝ. 149፥3 ስሙን በዘፈን ያመስግኑ፥ በከበሮና በመሰንቆም
ይዘምሩለት።
ቃሉ  מְחוֹ לָהምኾላህ ወይም ምሖላ የሚል ነው። ትርጉሙን ከላይ
በዘጸ. 15፥20 የተመለከትነው ነው።
መዝ. 150፥4 በከበሮና በዘፈን አመስግኑት፤ በአውታርና በእምቢልታ
አመስግኑት።
ይህም ቃሉ  מְחוֹ לָהምኾላህ ወይም ምሖላ የሚል ነው። ትርጉሙን
ከላይ በዘጸ. 15፥20 የተመለከትነው ነው።

መኃ. 7፥1 አንቺ ሱላማጢስ ሆይ፥ ተመለሽ፥ ተመለሽ፤ እናይሽ ዘንድ
ተመለሽ፥ ተመለሽ። በሱላማጢስ ምን ታያላችሁ? እርስዋ እንደ
መሃናይም ዘፈን ናት።
ይህም ቃሉ  מְחוֹ לָהምኾላህ ወይም ምሖላ የሚል ነው። ትርጉሙን
ከላይ በዘጸ. 15፥20 የተመለከትነው ነው። መኃልይ ራሱ ስሙ
መዝሙር፥ ማኅሌት ማለት ነው። በሰሎሞን እና ሱላማጢስ በተባለች
ፍቅሩ መካከል የተደረገ የቃል ልውውጥ ነው። በመካከልም ሌሎች
የኢየሩሳሌም ልጆች የተባሉ እየገቡ መዝሙሩን አውበውታል። ይህ
ቃል የሦስተኛዎቹ ተናጋሪዎች ቃል ነው። መሃናይም ማለት ሁለት
ሠራዊት ማለት ነው።ዘፈንነቱ የሁለት ሠራዊት ወይም ቡድን
የመቀባበል ዘፈን ይመስል የመወዛወዝ ቃል፥ የማንነቷ መግለጫ
ተምሳሌት እንጂ ከመዝፈን ጋር ምንም ቁርኝት የለውም።
መክ. 3፥4 ለማልቀስ ጊዜ አለው፥ ለመሳቅም ጊዜ አለው፤ ዋይ ለማለት
ጊዜ አለው፥ ለመዝፈንም ጊዜ አለው፤
ቃሉ  רָ קַדራቃድ የሚል ነው። በ1ዜና 15፥29 የተመለከትነው ነው።
በዚህ ሳቅ ከለቅሶ ጋር በንጽጽር እንደተቀመጠው መዝፈን ደግሞ ዋይ
ከማለት ጋር ተነጻጽሮአል። የደስታ ስሜትን የመግለጫ መንገድ ነው።
ኢሳ. 13፥21 በዚያም የምድረ በዳ አራዊት ያርፋሉ፥ ጕጕቶችም
በቤቶቻቸው ይሞላሉ፤ ሰጎኖችም በዚያ ይኖራሉ፥ በዚያም አጋንንት
ይዘፍናሉ።
ይህም ቃሉ  רָ קַדራቃድ የሚል ነው። በ1ዜና 15፥29 የተመለከትነው
ነው። በዚህ የተነገረው ፍርድ በባቢሎን ላይ የተነገረው ሲሆን ባቢሎን
ፍርስራሽና ወና ሆና የሰው መኖሪያ እንደማትሆን፥ የአጋንንት መዝፈኛ
ስፍራ እንደምትሆን ነው። አጋንንት የተሰኘው ש ׂעִיר
ָ ሣዒይር የሚል
ቃል ጠጉራማ ፍየል ማለት ነው። (ምናልባት ኋላ በግሪካውያንና
ሮማውያን አምልኮ ሳተር የተባለው ግማሽ ሰው ግማሽ ፍየል ፍጡር
ይህን መሳይ ነገር ይሆን? ይመስላል።) በዚህ የተላለፈው ገና
ሳትወድም የባቢሎን መውደምና ውድማ መሆን ትንቢት ነው። የሰው
መኖሪያነቷ ቀርቶ የአራዊት መናኸሪያ እና መዝፈኛ መሆኗ ነው።
ዘፈኑም የአራዊቱ ድምጽ ነውና ከሰው ዘፈን ጋር ግንኙነት የለውም።
ኢሳ. 23፥15-16 በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል፤ ጢሮስ እንደ አንድ ንጉሥ
ዘመን ሰባ ዓመት ያህል የተረሳች ትሆናለች፤ ከሰባ ዓመት በኋላ ግን
ለጢሮስ በጋለሞታ ዘፈን እንደሚሆን እንዲሁ ይሆናል። አንቺ የተረሳሽ
ጋለሞታ ሆይ፥ መሰንቆ ያዢ በከተማ ላይም ዙሪ፤ መታሰቢያም
ይሆንልሽ ዘንድ ዜማን አሳምሪ ዘፈንሽንም አብዢ።
በዚህ የተጠቀሱት ዘፈን የሚሉት ሁለቱም ቃላት  שִׁירሺይር የሚል
በመጀመሪያ በዘፍ. 31፥27 የተመለከትነው ነው። ትርጉሙ በዚያ
ይገኛል። ይህ ከላይ እንዳየነው ስለ ባቢሎን እንደተነገረው ያለ ስለ
ጢሮስ የተነገረ የፍርድ ቃል ነው። ጢሮስ እንደምትወድምና ከወደመች
በኋላ ግን እንደ ጋለሞታ የሆነ የፈንጠዝያ ዘፈን ዘመን እንደሚሆንላት
ትንቢት ነው።
ኢሳ. 24፥9 እየዘፈኑም የወይን ጠጅን አይጠጡትም፥ የሚያሰክርም
መጠጥ ለሚጠጡት መራራ ይሆናል።
ይህም ቃል  שִׁירሺይር የሚል ነው። ትርጉሙ በዘፍ. 31፥27 ያለው
ነው። ኢሳይያስ በዚህ የተነበየው እንደ ባቢሎን፥ እንደ ጢሮስ ሁሉ
ፍርድን የምትቀበልበት ዘመን እንደሚመጣና የዘመኑ ቅምጥሎችም
እንደሚያደርጉት እየዘፈኑ የወይን ጠጅ መጠጣት እንደሚጠፋ ተናገረ።
ዘፈንና ወይን መቆራኘታቸው የዓለመኛ ኑሮአቸው ምልክት ነው።
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ኤር. 30፥19 ከእርሱም ዘንድ የምስጋናና የዘፋኞች ድምፅ ይወጣል፤ እኔም
አበዛቸዋለሁ አያንሱምም፥ እኔም አከብራቸዋለሁ ታናሽም አይሆኑም።
ቃሉ ש ׂחֲקִים
ַ ְ מምሣኻቂይም የሚል ש ׂחַק
ָ ሣኻቅ ከሚል የወጣ ነው።
በሳቅና በደስታ ሐሴት ማድረግ ነው። የደስተኞች ድምጽ ይወጣል
እንደማለት ነው። ይህ ክፍል የሚናገረው እግዚአብሔር ይሁዳን
ከምርኮ ምድር ሲመልስ የሚሆንላቸውን ደስታ ነው።
ኤር. 31፥4 የእስራኤል ድንግል ሆይ፥ እንደ ገና እሠራሻለሁ አንቺም
ትሠሪያለሽ፤ እንደ ገናም ከበሮሽን አንሥተሽ ከዘፋኞች ጋር ወደ ዘፈን
ትወጫለሽ።
ቃሉ ש ׂחֲקִים
ַ ְ בִּמְחֹול מቢምኾውል ምሣኻቂይም የሚል ከላይ
ያየነው ש ׂחַק
ָ ሣኻቅ እና ቀደም ሲል ያየነው  מְחוֹ לָהምኾላህ ከሚሉ
ቃላት የተሠራ ነው። ከደስተኞች ጋር ወደ ዘፈን፥ ወደ ዜማ
ትወጪያለሽ። ይህም በሳቅ ሐሴት ማድረግ ሆኖ እግዚአብሔር ይሁዳን
ከምርኮ ምድር ሲመልስ በምድራቸው የሚደሰቱት ደስታ ነው።
ኤር. 31፥13፤ በዚያን ጊዜም ድንግሊቱ በዘፈን ደስ ይላታል፥ ጐበዛዝቱና
ሽማግሌዎቹም በአንድ ላይ ደስ ይላቸዋል፤ ልቅሶአቸውንም ወደ ደስታ
እመልሳለሁ፥ አጽናናቸውማለሁ፥ ከኀዘናቸውም ደስ አሰኛቸዋለሁ።
ቃሉ  בְּמָחֹולብማኾውል፤  מָחוֹ לማኾውል ቀድሞ ካየነው
 מְחוֹ לָהምኾላህ ጋር ምንጩ አንድ ነው። ይህም እንደ ላይኛዎቹ
ሁለት ጥቅሶች እግዚአብሔር ይሁዳን ከምርኮ ምድር ሲመልስ
በምድራቸው የሚደሰቱት ደስታ፥ የሚያዜሙት ዜማ ነው።
ሰቆ. 5፥15 የልባችን ደስታ ቀርቶአል፤ ዘፈናችን ወደ ልቅሶ ተለውጦአል።
ቃሉ  מָחוֹ לማኾውል ከላይ እንዳየነው ቃል ነው። ከምርኮ በፊት
የነበራቸው የደስታ ሕይወት ወደ ኀዘንና ልቅሶ መለወጡን፥ ወደ ልቅሶ
ከመለወጡ በፊት ኑሮአቸው የተድላ መሆኑን፥ አሁን መጥፋቱን
የሚያሳይ እንጉርጉሮ ነው።
ሕዝ. 26፥13 የዘፋኞችሽንም ብዛት ዝም አሰኛለሁ የመሰንቆሽም ድምፅ
ከዚያ ወዲያ አይሰማም።
ቃሉ በዘፍ. 31፥27 ከተጻፈው  שִׁירሺይር ወይም  שִׁירָ הሺይራህ
አንድ ነው። የዘፈኖችሽን ብዙ ጫጫታ፥ ሁካታ፥ የበዛ ድምጽ ዝም
አሰኛለሁ ነው።
ዳን. 3፥5፥7፥10፥15 የመለከትንና የእንቢልታን፥ የመሰንቆንና የክራርን፥
የበገናንና የዋሽንትን፥ የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ፥
ተደፍታችሁ ንጉሡ ናቡከደነፆር ላቆመው ለወርቁ ምስል እንድትሰግዱ
ታዝዛችኋል፤ 7. ስለዚህ በዚያን ጊዜ አሕዛብ ሁሉ የመለከቱንና
የእንቢልታውን፥ የመሰንቆውንና የክራሩን፥ የበገናውንና የዘፈኑንም
ሁሉ ድምፅ በሰሙ ጊዜ፥ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የተናገሩ
ሁሉ ተደፉ፥ ንጉሡም ናቡከደነፆር ላቆመው ለወርቅ ምስል ሰገዱ። 10.
አንተ፥ ንጉሥ ሆይ፦ የመለከትንና የእንቢልታን፥ የመሰንቆንና የክራርን፥
የበገናንና የዋሽንትን፥ የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ የሚሰማ ሰው ሁሉ
ተደፍቶ ለወርቁ ምስል ይስገድ፤ 15. አሁንም የመለከቱንና
የእንቢልታውን የመሰንቆውንና የክራሩን የበገናውንና የዋሽንቱን
የዘፈኑንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ላሠራሁት ምስል
ብትሰግዱ መልካም ነው፤ ባትሰግዱ ግን በዚያ ጊዜ በሚነድድ እሳት
እቶን ውስጥ ትጣላላችሁ፤ ከእጄስ የሚያድናችሁ አምላክ ማን ነው?
ብሎ ተናገራቸው።
ቃሉ  זְמָרዝማር የአራማይስጥ ቃል ነው። ይህ የዳንኤል መጽሐፍ
ክፍል በመጀመሪያ የተጻፈው በአራማይስጥ ነው። በአራቱም ጥቅሶች

ውስጥ ከሙዚቃ መሣሪያዎች ጋር ተሰልፎ የተጻፈ በመሆኑ አንድ
ዓይነት የዜማ መሳሪያ ይመስላል። ካልሆነም በድምጽ የሚዜም
የማጀቢያ ዜማ ሊሆን ይችላል። የዚህ ዘፈን ወይም ዜማ ወይም
መሣሪያ ዓላማ አምልኮ ነው። አምልኮውም ናቡከደነፆር ላቆመው
የወርቅ ምስል የሚደረግ ነው።
አሞ. 6፥7 ስለዚህ በምርኮ መጀመሪያ ይማረካሉ፥ ተደላድለው
ከተቀመጡትም ዘንድ ዘፈን ይርቃል።
ይህ ቃል  מִרז ַחሚርዛኽ እዚህ ብቻ የተጻፈ ቃል ነው። የደስታ
ጫጫታ ያለበት ግብዣ ይመስላል። ቃሉ የተነገረው ለጽዮን
ዓለመኞችና ለእስራኤል አለቆች ነው። የሰሜኑ መንግሥት ተማርኮ
ከመሄዱ በፊት ስለነበረ ጥጋብና እግዚአብሔርን መርሳት ነው።
ተማርከው እንደሚሄዱና ዘፈናቸው፥ ግብዣና ጥጋባቸው ከእነርሱ
ዘንድ እንደሚጠፋ መናገሩ ነው።
*****
ማቴ. 11፥17 እንቢልታ ነፋንላችሁ ዘፈንም አልዘፈናችሁም ሙሾ
አወጣንላችሁ ዋይ ዋይም አላላችሁም ይሉአቸዋል።
ይህ ቃል ὠρχήσασθε የሚል ὠρχέομαι ኦርኬኦማይ ከሚል ግስ
የወጣ ነው። ኦርኬስትራ የሚለው ቃል ምንጭ ነው። ሙሾ ማውጣትና
ዋይ ዋይ ማለት እንደሚቆራኙት እንቢልታ መንፋትና መዝፈንም
ይቆራኛሉ። መጨፈር ወይም ሙዚቃን ተከትሎ የሚሆን የአካል
እንቅስቃሴ (መደነስ) ነው።
ማቴ. 14፥6 ነገር ግን ሄሮድስ የተወለደበት ቀን በሆነ ጊዜ፥ የሄሮድያዳ
ልጅ በመካከላቸው ዘፈነች ሄሮድስንም ደስ አሰኘችው፤
ይህም ቃል በማቴ 11፥17 እንደተጻፈው ὠρχέομαι ኦርኬኦማይ
ከሚል ግስ የተሠራ ነው። የሄሮድያዳ ልጅ በሄሮድስ የልደቱ ቀን
እርሱንና አጀቡን ለማስደሰት ያደረገችው ኪነታዊ የዳንስ ትርዒት ነው።
ይህ ዘፈን እጅግ አስደስቶት ለልጂቱ እስከ መንግሥቱ እኩሌታ እንኳ
ሊሰጣት ቅል ገባ። የተጠየቀው መጥምቁ ዮሐንስ አንገቱ ተቀልቶ
በወጭት ተደርጎ እንዲሰጣት ሲሆንም አልነፈጋትም።
ማር. 6፥22 የሄሮድያዳ ልጅ ገብታ ስትዘፍን ሄሮድስንና ከእርሱ ጋር
የተቀመጡትን ደስ አሰኘቻቸው። ንጉሡም ብላቴናይቱን፦
የምትወጂውን ሁሉ ለምኚኝ እሰጥሽማለሁ አላት፤
ከላይ በማቴ 14፥6 ከተጻፈው አንድ ነው።
ሉቃ. 7፥32 በገበያ የሚቀመጡትን ልጆች ይመስላሉ፥ እርስ በርሳቸውም
እየተጠራሩ፦ እንቢልታ ነፋንላችሁ አልዘፈናችሁምም፤ ሙሾ
አወጣንላችሁ አላለቀሳችሁምም ይላል።
ከላይ በማቴ 11፥17 ከተጻፈው አንድ ነው።
ሉቃ. 15፥25 ታላቁ ልጁ በእርሻ ነበረ፤ መጥቶም ወደ ቤት በቀረበ ጊዜ
የመሰንቆና የዘፈን ድምፅ ሰማ፤
ከላይ ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν ሱምፎኒያስ እና ኮሮን
ሰማ። መሰንቆ የተባለው ሱምፎኒያስ ሲምፈኒ የሚባለው የሙዚቃ
ቅንብር ቃል ምንጭ ነው። ኮሮን ደግሞ ኮረስ፥ ኳየር የሚሉት ቃላት
ምንጭ ነው። በሙዚቃ መሳሪያ(ዎች) የታጀበ ዘፈን ወይም ዜማ ነው።
የሞተ እንደመነሣት ያህል የተቆጠረበት የጠፋ ልጅ መገኘት የፈጠረው
ደስ ደስ መግለጫ ነው።
ሮሜ 13፥13 በቀን እንደምንሆን በአገባብ እንመላለስ፤ በዘፈንና በስካር
አይሁን፥ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፥ በክርክርና በቅናት አይሁን፤
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ቃሉ κῶμος ኮሞስ የሚል ነው። በዝርዝር በገላ. 5፥19-21 ተጽፎአል።
እዚህ የተጻፈበት ንጽጽር ዘፈንን በጨለማ ሥራ ስር ያስቀምጠዋል።
በቁ. 14 ላይም የሥጋ ምኞት መሆኑ ተጽፎአል። ይህ አመላለሳችን
በአገባብ እንዲሆን የተሰጠ የምክር ትእዛዝ ነው።
1ቆሮ. 10፥7 ሕዝብም ሊበሉ ሊጠጡም ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሡ
ተብሎ እንደ ተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶቹ እንዳደረጉት ጣዖትን
የምታመልኩ አትሁኑ።
ይህ ከላይ በዘጸ. 32 የተጠቀሰው ታሪክ ነው። ይህ እዚህ መዝፈን
የተሰኘው παίζω ፓይዞ፥ ልጅ ከሚል ቃል የተሠራ ነው። ልጅ
መሆን፥ እንደ ልጅ መሆን፥ አለመብሰል፥ ጅልነት፥ እንዳልበሰሉ ሁሉ
መጫወት ማለት ነው። በዘጸ 32 ያለው ታሪክ ሙሴ ከተራራው
ሲወርድ ሕዝቡ የወርቅ ጥጃ ሠርቶ ሲያመልክ መድረሱ ነው። ይህ
መዝፈን እውነትም ጅልነት ነው። ዓይናቸው እያየ ቀልጦና ተቀጥቅጦ
የተሠራ ጣዖት አምላክ ተብሎ ሲዘፈንለት ከጅልነትም የወረደ ነው።
ይህም ከቀደሙት ውድቀት የተቀሰመ ትምህርት እንዲኖርና ጣዖታም
እንዳይሆኑ ለቅዱሳን የተሰጠ ትምህርት ነው። ዘፈንና የጣዖት አምልኮ
የተቆራኙ ነገሮች ናቸው።
ገላ. 5፥19-21 የሥጋ ሥራም የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት፥ ርኵሰት፥
መዳራት፥ ጣዖትን ማምለክ፥ ምዋርት፥ ጥል፥ ክርክር፥ ቅንዓት፥ ቁጣ፥
አድመኛነት፥ መለያየት፥ መናፍቅነት፥ ምቀኝነት፥ መግደል፥ ስካር፥
ዘፋኝነት፥ ይህንም የሚመስል ነው። አስቀድሜም እንዳልሁ፥ እንደዚህ
ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም።
ከሌሎቹ ሁሉ ዘፈን እና መዝፈን ከተጠቀሱባቸው ጥቅሶች ሁሉ ይልቅ
በአማርኛው እንደ ሙያ የተጠቀሰበት ብቸኛ ጥቅስ ሲሆን ቃሉ በግሪክ
አዲስ ኪዳን ቃሉ 3ቴ ተጠቅሶአል። አንዱ ይህ ገላ. 5፥21 ሲሆን ሁለቱ
ሮሜ 13፥13 እና 1ጴጥ. 4፥3 ናቸው። ቃሉ κῶμος ኮሞስ የሚል ነው።
ብዙ ሲሆን κῶμοι ኮሞይ ወይም κῶμοις ኮሞይስ ይሆናል። ልቅ
መሆን ማለት ነው። መለቀቅ ልጓም የሌለው መሆን ማለት ነው።
የእንግሊዝኛው commotion ሽብር፥ ሁካታ፥ ጫጫታና ግርግር
የሚለው ቃል በላቲን ዞሮ የመጣው ከግሪክ ሳይሆን አይቀርም።
በጥንት ግሪክ በሠርግ እና መሰል ድግሶች ላይ የሚደረግ መጠጥና
ስካር ያለበት ጭፈራ ጭምር መሆኑን የቃሉ ምንጭ ያመላክታል።3
ዘፋኝነትን ጳውሎስ እዚህ ዘፋኝነትን የጠቀሰው እንደ ሥጋ ሥራ ሆኖ
ከሌሎች የሥጋ ሥራ ከተባሉት ጋር ዝርዝር ውስጥ ገብቶ ነው።
ዝርዝሩ በአራት ነጥብ የተደመደመ ሳይሆን ሌሎችንም እነዚህን
የመሰሉ ነገሮች የያዘ ነው። የተነጻጸረው ደግሞ ከመንፈስ ፍሬ ጋር
ነው። ንጽጽሩ እጅግ ግልጽ ነው። የመንፈስ ፍሬ መንፈስ ቅዱስ
በክርስቲያን ሕይወት ውስጥ የሚያፈራው ፍሬ ሲሆን፥ የሥጋ ሥራ
ደግሞ ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች ወይም በመንፈስ የማይመላለሱና
የሥጋን ምኞት የሚፈጽሙ ሰዎች (ገላ. 5፥16) ሥራ ናቸው። ዘፈንና
እነዚህ የሥጋ ሥራ ተብለው የተዘረዘሩት ነገሮች የሥጋዊነት ጠባያት
ወይም የሥጋዊ ሰው ባህርያት ናቸው።
እዚህ ሥጋ የተባለው ቃል σάρξ ሳርክስ፤ አካላዊውን ሥጋና ነፍስ
ወይም መንፈስ ያልሆነውን ቁሳዊውን ሰው ብቻ ሳይሆን የመንፈሳዊው
ተቃራኒ የሆነውን እና አካላዊውን ፈንጠዝያ የሚፈላለገውን ማንነት
ጭምር የሚያሳይ ቃል ነው። በገላ. 5፥21 ያለው ዘፋኝነት በግልጽ
የመንፈሳዊው ማንነት ተቃራኒ የሆነ ባህርይ መገለጫ መንገድ ነው።
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1ጴጥ. 4፥3 የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋ
ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት
በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና።
ቃሉ κῶμος ኮሞስ የሚል ነው። በገላ. 5፥19-21 ማብራሪያ
የተጠቀሰው ነው። ጴጥሮስ ይህን ዘፈን የጠቀሰው ያለፈውን ኑሮ
ከአሁኑ ጋር በማስተያየት ነው። የአሕዛብ ፈቃድ ብሎ ከዘረዘራቸው
ባህርያት ጋር ነው ዘፈንም የተጠቀሰው።
2ጴጥ. 2፥13 የዓመፃቸውን ደመወዝ ይቀበላሉ። በቀን ሲዘፍኑ እንደ
ተድላ ይቆጥሩታል፤ ነውረኞችና ርኵሳን ሆነው ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ
በፍቅር ግብዣ ይዘፍናሉ፤
ቃሉ τρυφήν ትሩፌ፤ እና ἐντρυφῶντες ኤንትሩፎንቴስ ምቾትና
ቅንጦት ማለት ነው። ሲዘፍኑ፥ ሲቀናጡ ማለት ይሆናል። ይህ
ከመጠጥና ሌሎችም ነገሮች የተነሣ አካልን ማፍሰስን፥ ማልፈስፈስንም
ያሳያል።
*****
ከላይ የተመለከትናቸው የምንጭ (የዕብራይስጥ፥ አራማይስጥ እና ግሪክ)
ቃላት በሌሎች ቋንቋዎች፥ ብዙ በሚጠቀሰው እንግሊዝኛም
ስንመረምረው በግልጽና በጥቅሉ መዘመር፥ ማዜም፥ መዝፈን፥ መደነስ፥
ጫጫታ፥ ሁካታ እየተሰኘ ተገልጦአል። እነዚህ ቃላት የተጠቀሱባቸውን
ዐውድ ስናጤን ደግሞ ዘፈን የተሰኘው ቃል ቃሉ ብቻ ትርጉም
እንዲፈለግለት ግድ የሚያሰኙ ሳይሆኑ የቃሉን ትርጉም ቃሉ
ከተጠቀሰበት እንደ በዓል፥ ልደት፥ ዓውደ ዓመት፥ ምስጋና፥ የጣዖት
አምልኮ፥ ሽኝት፥ ወዘተ የመሰሉ ከባቢዎች እንዲገኙ የሚያደርገንን አሳብ
እናገኛለን።

ዘፈንና ባህል
ዐውዱ የዘፈኑን ምንነት፥ ሲዘፈን የተባሉትን ቃላት ያሳየን ስፍራዎች
አሉ። በሌሉባቸው ቦታዎች ደግሞ የተደረጉባቸው ምክንያቶች አሉ።
ምክንያቶቹ ቃላቱ ምን ሊመስሉ እንድንገምት ያደርጉናል። የተወደሱት
ሰዎች ይሁኑ ወይም ሰይጣን፥ ፍጥረት ይሁን ወይ እግዚአብሔር
ሊያመለክቱን አቅም አላቸው። ስለዚህ የዘፈኖቹ ዳራ፥ ዒላማና
የመልእክታቸው ይዘት፥ የዘፈኖቹን ግቦችና ዓላማ ሊያሳውቀን ይችላል።
ዘፈኖቹ የተዘፈኑባቸው የሕዝቡ ባህል ግምት ውስጥ ሊገባ የተገባው
እውነት ነው። ባህል ደግሞ ተቀባይነትን ያገኘ አንጻራዊ ሕዝባዊ ወይም
ማኅበራዊ ልማድ፥ ደንብና ወግ እንጂ በድንጋይ ላይ የተጻፈና ለሁሉም
ሊሆን የተገባው ሕግ አይደለም።
መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት በአብዛኛው የአይሁድ ባህል ነው። ይህ ታዲያ
ንጥር ባህል አይደለም። አይሁድ ገና ሕዝብ ሳይሆኑ ነው ወደ ግብጽ
የገቡት። ከዚያ በፊት ያለው ከአብርሃም እስከ ያዕቆብ ያለው ሦስት ያህል
ትውልድ ከከለዳውያን ዑር ባህል እና የተስፋዋ ምድር ከተባለችው
የከነዓናውያን አገር ባህል ጋር ትከሻ ለትከሻ የተጋፋ ባህል ነው። አይሁድ
ሕዝብ የሆኑት እነዚህን ይዘው በግብጽ ውስጥ ነውና የግብጻውያንን
ባህልም ሸምተዋል። በዚህ ባህል ዳራ ነው ሕጉ የተሰጠው። ሕጉ ባህል
ዘለል ነው። ዘመን ዘለልም ነው።
ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የተወለደችው
በአይሁድ ባህል ውስጥ ቢሆንም ብዙ ሳይቆይ ወደ አሕዛብ ባህል ውስጥ
ሰርስራ ልትገባ ችላለች። ከሁለቱ፥ ማለት፥ ከአይሁድ እና ከአሕዛብ
አንድ የራሱ የሆነ አካል መሥራት የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዕቅድ ነበረ።
ለብዙዎቹ የአሕዛብ ወገኖች ባህል ከሃይማኖት ጋር የተቆራኘ ነው።
የብዝሃ አማልክት እና ጣዖት አምላኪዎች እንደመሆናቸው ሃይማኖቱና
ባህሉ አብሮ የተለወሰ ነው።

https://en.wikipedia.org/wiki/Komos.
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የክርስቶስ ወንጌል ነጻ ካወጣቸው በኋላ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት
ከሃይማኖታቸው ሲላቀቁ ከባህላቸው የቱ ማኅበራዊው፥ የቱ
ሃይማኖታዊው መሆኑን ለመለየት ሲቸገሩ ይስተዋላል። የገላትያ፥
የቆላስይስ፥ የሮሜ እና የቆሮንቶስ መልእክቶች እነዚህን ጉዳዮችም
ያወሳሉ። ጴጥሮስ የጻፈላቸው የተበተኑ ወገኖችም ይህ ችግር
ነበረባቸው። ወደ ዘመናችን ባህሎች ስናልፍ ደግሞ ድኅረ ዘመናዊነት
ሁሉን ተቀባይ የሚያደርጋቸው በመሆኑ ይህንን ታክከው ባህሎች
ራሳቸውን የቻሉ ሃይማኖቶች እስከመሆን እየደረሱ ነው። ስለዚህ
ኃጢአት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ ቀንዳምና ጥፍራም ሳይሆን ነው።
ዘፈንም እንዲህ አድርጎ ሊገባ እየተንደረደረ ይመስላል።
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባህል የሚባል አንድ ባህል ኖሮ ቢሆን ያንን መከተል
በተገባን ነበር። ግን የለም። ከላይ እንዳልኩትና በዚህ ጽሑፍ ከተካተቱት
ጥቅሶች እና ጥቂት ከተነካው ባሕላዊ ዳራ እንደሚስተዋለው አንድ
ሕዝብ ባህል አለው። ባህሉ ዘፈንን ወይም ሙዚቃዊ መስተጋብርን
ቢያካትት ሊያስደንቅ የተገባ አይደለም። ባህል በሰዎቹ ማኅበራዊ ስነ
ልቡና ተቀባይነት ያገኘ ልማድ ነው። ጥሩ ነው ብለው የተቀበሉአቸውና
ያመኑባቸው ንጥር ነገሮች ናቸው። ሁሉም ነገሮች ታዲያ ለባህሉ
ተካፋዮች ወይም ቢያንስ፥ ለሰፊው ሕዝብ፥ መልካም የመሰሉ እንጂ መቶ
በመቶ ተቀባይነት ያላቸው ላይሆኑ ይችላሉ። ይልቁንም በአንድ የሕዝብ
ክፍል ተቀባይነት የኖራቸው ባህሎች በሌላ የሕዝብ ክፍል የተጸየፉ
ሊሆኑ ይችላሉ። ባህል የማኅበራዊ መስተጋብር መገለጫ ዘዬ ነው። ይህን
በመጀመሪያ እንያዝ።
ሌላው፥ በዚያው በአንዱ ባህል ውስጥ ያሉት ነባር ባህሎች ራሳቸው
በማኅበረ ሰቡ ማኅበራዊ ስነ ልቡና ማደግ ወይም የኅሊና ንቃት መዳበር
የተነሣ አሮጌና ኋላ ቀር ተደርገው ሊናቁና ሊጣሉ ይችላሉ። ከዚህ
በተጨማሪ መንፈሳዊ መረዳት ወደ ግለ ሰቡ ወይም ማኅበረ ሰቡ ክፍል
ሲገባ ከመንፈሳዊ እሴቶቹ ጋር ነው የሚገባው። መንፈሳዊ ስል ጠቅላላ
መንፈሳዊ ኹነትን መናገሬ ቢሆንም ጉዳዩ ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት
ስለሆነ በተለይ ስለ ክርስትና መናገሬ ነው። ወንጌል ወደ አንድ ሰው
ሕይወት ውስጥ ወይም ወደ አንድ የሕዝብ ክፍል ሲገባ መንፈሳዊው
እሴት ባህላዊውን ቀለም ብዙውን ጊዜ ይበርዘዋል፤ ቆይቶም
ይለውጠዋል።
ይህ መበረዝ ጥሩ ነው ወይስ አይደለም የሚባለው ነጥብ እንደ ባህሉ
ጠቃሚነትና እንደ ተሟጋቾቹ ጥንካሬ አከራካሪ ሊሆን ይችላል።
አንዳንዶች የባህል አብዮታውያን ሽንጣቸውን አሸንፍጠው ጎጂ እንኳ
ቢሆኑ ባህሎች በሃይማኖቶች መለወጥ ቀርቶ መደፈርና መነካትም
የለባቸውም የሚል ግልጽ አቋም ይይዛሉ። በዚህም ክርስትና የገባባቸውን
አንዳንድ ሕዝቦች ባህሎች መለወጥ በጸጸት በማሰብ ክርስትናን
ይኮንናሉ። በአንጻሩ ደግሞ በማገዳደል በዘር ማጽዳት ፈጽመው ሊጠፉ
ይችሉ የነበሩ ሕዝቦች ባህሎች በወንጌል አማካይነት በመወገዳቸው
ምክንያት ሊተርፉና ሊደላደሉ ስለቻሉ ሕዝቦች በማሰብ የሚያደንቁና
የሚያመሰግኑ አሉ። አንዳንድ ሃይማኖቶች ከባህሎች ጋር ቅርሶችንም
ከማውደም አይመለሱም። አንዳንዶች ደግሞ አጥቦና አጽድቶ የሃይማኖቱ
መገልገያ ሲያደርጉት ይታያል።
ወደ ዘፈን ስንመጣ ዘፈን፥ መዝሙር፥ ዜማ፥ ቅኔ፥ ሙዚቃ፥ የሙዚቃ
መሣሪያዎች፥ ወዘተ የባህል መንጸባረቂያ መሣሪያዎች እንዲሁም
ራሳቸውም ነጸብራቆቹ ናቸው። የባህል ገጽታዎች ናቸው።
የመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን ሲፈጠሩ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር
ግንኙነት የነበራቸው ቢሆኑም ከውድቀት በኋላ ይህ ግንኙነት
ተበላሽቶአል፤ ተሰብሮአል። ከሰዎች መብዛትና ብታኔ በኋላ ባህልና
ሃይማኖት የተቆራኙ ገመዶች ሆነው ሕዝብን ሲያስተሳስሩ ኖረዋል።
በተለይ ወደ ዘፈን፥ ዜማ፥ መዝሙር ወዘተ፥ ስንመጣ ይህ ሕዝቡ ባሕሉን
የሚገልጥበት አውድማ ነው። እግዚአብሔር ጥቂት ሆነው ወደ ግብጽ
የወረዱትን አይሁድ እንደ ሕዝብ ሲያወጣቸውና ሕግ ሲሰጣቸው ቀድሞ

ባህል ያልነበራቸው ሰዎች አልነበሩም። ሲወልዱ ወይም ሲቀብሩ፥
ሲዳሩና ሲጋቡ የሚያደርጉት ወግ የሌላቸው አልነበሩም።
የተሰጧቸው ሕግጋትም መንፈሳዊ ሕይወታቸውን ብቻ የሚመለከቱም
አልነበሩም። ሕጉ ማኅበራዊ አወቃቀራቸውንም የዳሰሰ ነው።
እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ለርስቱ የተለየ ሕዝብ አድርጎ ሲመርጣቸው
አኗኗራቸው በዙሪያቸው ከነበሩት አሕዛብ የተለየ እንዲሆኑ ነው።
በዋናነት የተጠሩት የእርሱ ወኪል ሕዝብ ሆነው እንዲኖሩ ነው። የእርሱ
ሲሆኑ የሚያንጸባርቁት የተለየ ማንነት አላቸው። ከዚህ የተነሣ ሌሎቹ
ባህሎቻቸው የሕጉ ተገዢ ሆነው የማንነቱና በእርሱ ያገኙት
የማንነታቸው ነጸብራቅ ቢሆን ይህ ትክክለኛ የባህል በመለኮታዊ ሕግ
ስር የመሆን መንገድ ነው። ልብ ማለት ያለብን እነዚህ ሰዎች በጠቅላላ፥
እንደ ሕዝብ ነው የተጠሩትና እየተቀረጹ የነበረው።
ብዙ ሳይቆዩ ግን እነዚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር የርስቱ ሕዝብ መሆናቸው
ቀርቶ ሕጉን እንደ ማነቆ በማየት ወደ ነበሩበት ወደ ግብጽ መመለስን
ተመኙ። እንደተመኙት አልተመለሱም፤ ወደ ተስፋዋ ምድር ገቡ። ከገቡ
በኋላ ግን ልዩ ሕዝብ እንደመሆናቸው ሳይሆን በዙሪያቸው የነበሩትን
አሕዛብ ነበር የተመሳሰሉት። ተደባለቁ። ተቀያየጡ። ተወራረሱ።
እነዚህ ሰዎች በእውነት እንደታሰበላቸው ኖረው ቢሆን ከአይሁዳዊ
ሕዝባዊ ባህል በተለየ መልኩ 'መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባህል' የሚባል ነገር
ሊኖር በቻለና የዚያንም ባህል መልክ በተገነዘብን ነበር። ግን አልሆነም።
ይህን በተመለከተ ላሰምርበት የምወደው ዋና ጉዳይ ሃይማኖትን (በዚህ
ዐውድ ክርስትና) የሚወርረው ባህል ሳይሆን ባህልን የሚወርረው
ሃይማኖት ነው።
እንግዲህ የአይሁድ ባህል የምንለው አብርሃም ከአገሩና ከሕዝቡ ተለይቶ
ሲወጣ ካደገበትና ከኖረበት ጀምሮ ወደ በተስፋይቱ ምድር የኖረበትን፥
እርሱም ይስሐቅም በተስፋዋ ቀዬ እና እስከ ግብጽ በኖሩባቸው
የነበረውን፥ ያዕቆብም በሁለት ወንዞች መካከል በኖረበት ዘመንና ወግ
የደለበውን፥ ወደ ግብጽ ወርደው በኖሩበት 400 በላይ ዓመታት
የተጠቀጠቀውን ባህል ማለታችን ነው።
ወደ ክርስትና ስንመጣ ወንጌል ወደ አይሁድም ወደ አሕዛብም ሲገባ
በመጀመሪያ የለወጠው ባህልን አይደለም። ባህልን የመለወጥ ተልእኮም
አይደለም ጌታ የሰጠው። ዓለማችን የሚያስፈልጋት የባህል ለውጥ ወይም
የባህል አብዮት አይደለም። የዓለማችን ወይም የሰው ልጆች መሠረታዊ
ችግር ኃጢአት ነው። መፍትሔውም አዳኝ ነው። አዳኙም ኢየሱስ ነው።
ወንጌል ውስጥን፥ መንፈስን፥ መንፈሳዊ ማንነትን ነው በመጀመሪያ
የሚለውጠው። ይህ ውስጣዊ ለውጥ ከውስጥ ይጀምርና አድማሱ
እየሰፋ ይሄዳል።
ይህ የተለወጠ ማንነት ባህሉን ሊፈትሽና ከቃሉ ጋር ከተጣጣመ
ሊቀበለውና አዲሱንና ዋናውን ተልእኮውን ሊያሰርጽበት፤ ካልተጣጣመ
ደግሞ ሊገፋውና ወዲያ ሊለው ይችላል። ባህል በአዲሱ ማንነቱ ላይ
በግዴታ ሊጫንበት አይገባም። ይህ በነጠላም በወልም ነው። ክርስቲያኑ
ማኅበረ ሰብ በአሮጌው ማንነቱ የተገዛላቸው የባህሉ መንጸባረቂያዎች
በአዲሱ ማንነቱ ላይ ገዥ ሆነው ሊቀጥሉ መፈቀድ የለበትም።
በምዕራቡ ዓለም ዮናስ ጎርፌ እንዳመለከተው ዓለማዊና ሥጋዊ ዘፈን እና
መንፈሳዊ መዝሙሮች ምንም ድንበር የሌላቸው አይደሉም። ቢሆኑ ኖሮ
የወንጌል ተልእኮ ባለ አደራ ሆነው ወንጌልን ይዘው የመጡልን ሰዎች
(ሚስዮናውያን) ምዕራባውያን ናቸውና ዘፈኑን ዛሬ ሊደረግ
እንደሚሞከረው በጥሻ ሳይሆን በጎዳና ወደ ቤተ ክርስቲያን ባስገቡልን
ነበር። በእርግጥ ቢፈለጉና ቢመረመሩ እንዲህ ያሉ ዘፈን ወዳዶች ከሺህ
አንድ ወይ ሁለት አይታጡ ይሆናል። ከሺህ ስንዴ ሁለት እንክርዳድ
አይደንቅም። ግን እንዲህ አይደለም። ሆኖም አያውቅም።
በአንዳንድ ቤተ ክርስቲያኖች አንድ ዓይነት የአምልኮ ሙዚቃ ስልት
(style) ከሌላው ይበልጥ የተመረጠ ሊሆን ይችላል። በዚህ ልዩነት አለ።
አንዳንዶቹ የቆዩ ቀስ ያሉ፥ በመልእክት የተጠሰቁ መዝሙሮችን
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(hymns) ያዜማሉ። ሌሎች ዘመናዊ የሙዚቃ አጨዋወት ስልት
የተከተሉ (contemporary music) ናቸው። ሌሎች ክርስቲያናዊ
መዝሙሮች የሮክ ኅብረ ሙዚቃ (rock concert) መልክ ቢኖራቸው
የተሻሉ እንደሚሆኑ ያምናሉ። ይህ እንግዲህ የስልት ጉዳይ ነው።
የሙዚቃ ይዘት ሌላ ጉዳይ ነው። ይህን ወደ ኋላ አነሣዋለሁ።
በውጪው ዓለም ሙዚቃን እንደ ሙያ መጫወትና ማስተማር ከዘፋኝነት
ጋር ተቆራኝተው እና የዘፋኝነት ማዳበሪያ ሆነው አይወሰዱም። በዮናስ
ጎርፌ የቀረበው ግን እንዲህ እንደሆነ ተደርጎ ነው። እኛ ዘፋኝነት
በምንለው ጥሬ ቃል እና ጽንሰ አሳብ ላይ አፍሪቃውያን እና
ምዕራባውያን ጥያቄ ከቶም እንደሌለባቸው ሆኖ ነው የቀረበው። እውነት
በምዕራቡ ዓለም ዘፈንና መዝሙር፥ ዘፋኝና ዘማሪ ድንበር የላቸውም?
ወይስ አላቸው? ቢሆን እንኳ ከባህላችን ነቅሰን መጣል እና መቀበል
ያለብን ነገሮች መመዘኛ ምዕራባዊው ባህል ነው ወይስ መጽሐፍ
ቅዱሳዊው እውነት? ባህል መኮረጅ ካለብን የምዕራቡ ባህል መሆን
ያለበት ምክንያት እና መስፈሪያ ምንድር ነው? የምንኮርጀው ምዕራባዊ
ባህልስ ልኩ እስከ ምን ድረስ ሊሆን ነው? ትናንት ዘፈኑን መኮረጅ
ነበረብን ካልን ነገ ሕጋዊ ባህላቸው ያደረጉትን ሰዶማዊነት ለመኮረጅ
ብቻ ሳይሆን ሕጋዊ ለማድረግ ምን ያግደናል?
የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘፈንን በተመለከተ
ያጎበደዱበት አንድም ዘመን አልነበረም። ይህ አቋም ግለ ሰቦችን
አይመለከትም። ይህ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ለዘፈን
ያላጎበደዱበት ምክንያት ዘፈንን ስሙን ከአባቱና ከአያቱ ጋር፥ ቃሉንና
ትርጉሙን፥ ምንነቱንና ማንነቱን፥ ምንጩንና መድረሻውን ጠንቅቀው
ስላወቁ ነው። አካፋን 'አካፋ' ካላልነው መዶሻ ነኝ ማለት ብቻ ሳይሆን
መዶሻ ሊመስል እና ምናልባት 'ሊሆንም' ይችላል። ዘፈንን ዘፈን ማለትም
እንዲሁ ነው።
አንዳንድ ባህሎች ጎጂ እንደሆኑ ሁሉ አንዳንዶች እምብዛም ጠቃሚ
ባይሆኑም ጎጂነት የላቸውም። አንዳንድ የባህሉ መተላለፊያዎች ከሌሎቹ
ይበልጥ የጠቃሚነት ወይም የጎጂነት ባህርይ የሚታይባቸው መሣሪያዎች
ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ሙያዎች ሙያ ብቻ ናቸው። ውጤታቸውም
ድርጊታዊ ብቻ ነው። አናጢ ቤት ወይም ወንበር ይሠራል። ምንም
መንፈሳዊ እሴት የሌለው ተግባር ነው። አብራሪ ሊያበርርና ሰዎችን
ወይም ዕቃን ሊያጓጉዝ ይችላል። የአድራጊው ማንነት ለውጥ
አይፈጥርም። ዘፈንን ከባህል አንጻር እንዳየን ከሙያ አንጻር ደግሞ
እንመልከተው።

ዘፈን እንደ ሙያ
ዮናስ ጎርፌ ዘፈንን እንደ ሙያ ሲጠቅስ ዓለማዊ ዶክተር ወይም
ክርስቲያን ዶክተር ብለን እንደማንለይ ዘፈንንም ዓለማዊ (ሴክዩለር) እና
ክርስቲያን ብለን መለየት እንደሌለብን ተናግሮአል።
ሁሌም በሰዎች መጽሐፎች ወይም ንግግሮች ላይ ምላሽ ስጽፍ
እንደማደርገው ይህን ጽሑፍ ከጻፍኩ በኋላ ለዮናስ እንዲያየውና
እንዲመልስልኝ ልኬለት ነበር። (ለእርሱ ከላክሁ በኋላ የጨመርኳቸው
የይዘት ለውጥ የሌላቸው ጥቂት ነጥቦች አሉ።) ከላክሁለት በኋላ
የሰጠኝን ምላሽም በጽሑፌ ላካትተው እፈልጋለሁ።
ሰፋ አድርጌ ልጽፍ ተነሳሁና ግን ከሌሎቹ ብዙም ያልተለየ ሃሳብ ሆኖ
ስላገኘሁትና መደምደሚያህም ያው እንደተለመደው ማስፈራራትና (ግብረ
ሰዶም…..ዘመናዊነት…..ምናምን) ለጥያቄዉ ማለትም በሙዚቃው ሙያ ውስጥ
ላሉት (አንተ ዘፈንና ዘፋኝነት እያልክ ልታጠበው እንደሞከርከው ሳይሆን)
ሰወች በአግባቡ ሙያቸውን እንደ ቅዱስ ቃሉ እንደማንኛውም ሞያ መጠቀም
እንደሚቻል የማይመክር ሆኖ ስላገኘሁት ሌላ ልብ ውልቅ ሆኖ ስላገኘሁት
ተውኩት።

ያሰመርኩት 'ሰዎች ሙያቸውን እንደ ቅዱስ ቃሉ እንደማንኛውም ሞያ
መጠቀም እንደሚቻል' የሚለው ዘፋኝነትን እንደጠበበም ሆኖ እንደ

ቅዱስ ቃሉ እንደ ማንም ሙያ መጠቀም እንደሚቻል የማይመክር ጽሑፍ
ብሎታል። ዘፈንን እንደሞያተኛ መጠቀም እንደሚቻል ወይም ይህንን
አድንቄ የማልጽፈው በአዲስ ኪዳን (በቤተ ክርስቲያን ማለቴ ነው)
ሞያተኛ ዘፋኞች ስላልነበሩ ነው። በብሉይ ኪዳን በዜማ የሚያገለግሉ
ሰዎች ነበሩ፤ እነርሱም የመቅደስ አገልጋዮች ናቸው። ሞያተኛ ዘፋኞች
አይደሉም።
ዮናስ ሙያን ዓለማዊና ክርስቲያን ብለን እንደማንለይ ዘፈንንም ዓለማዊ
(ሴክዩለር) እና ክርስቲያን ብለን መለየት እንደሌለብን ተናግሮአል።
ዘፈንን ከሕክምና ጋር ማስተያየት ብርቱካንን እና በቆሎን
እንደማስተያየት ነው። ይህ ጥልቅ አሳቢነት የሚያሻው ጉዳይ አይደለም።
አንድ ክርስቲያን ሙያው ሕክምና ከሆነ ሥራው አካላዊ ነው። የነፍስ
ሕክምና፥ ወይም የኅሊና ቀዶ ጥገና፥ ወይም የመንፈስ ወጌሻነት ሥራ
አይደለም። ሐኪሙ ኒዩሮሰርጅን ቢሆን እንኳ አንጎሉን እንጂ
አእምሮውን ሊነካው አይችልም። የልብ ቀዶ ጠጋኝ ከሆነም ልቡን እንጂ
ልቡናውን አይነካውም። ስለዚህ ይህ ሐኪም የሚያክመው አካልን
ስለሆነ ክርስቲያኑን ወይም ሌላ ሃይማኖተኛውን ወይም ከሐዲውን
እኩል ሊያገለግል ይችላል። ሌላውም አካላዊ ሙያ እንዲሁ ነው።
ከአካል የጠለቀ ማንነትን የሚነካ ሙያም አለ። ለምሳሌ፥ አንድ
ክርስቲያን የባዮሎጂ አስተማሪ ቢሆን ኅሊናውን ካላደነዘዘ በቀር ሰው
ከዝንጀሮ መጣ ብሎ ከልቡ ማስተማር አይችልም። ይህ ማስተማር
አሳብን፥ አስተሳሰብን፥ ፍልስፍናን፥ ትምህርትን፥ መልእክትን ማስተላለፍ
ነው። ማስተማር የአናጢነት ወይም የሕክምና መሳይ ሙያ አይደለም።
ወደ ስሜትና ወደ ኅሊና፥ ወደ አእምሮና ወደ ልቡና ዘልቆ የሚገባ
ትምህርት ወይም መልእክት አለው። ይህ ወደ ፈጣሪ የሚያቀርብ ወይም
ከፈጣሪ የሚያርቅ ሊሆን ይችላል።
ዘፈን እንደ ሙያ ሲመደብ ከዚህ መደብ ነው የሚመደብ። ዘፈን አካልን
ብቻ የሚነካ ሙያ አይደለም፤ ስሜትን፥ ኅሊናን፥ አእምሮን፥ ነፍስንና
መንፈስንም ይዳስሳል። በጠቅላላው የሚታየውን ቁሳዊ አካላችንን
ማስጨፈር ወይም ማንበርከክ ብቻ ሳይሆን የማይታየውን ስሜታዊ፥
ነፍሳዊና መንፈሳዊ ማንነታችንንም የመማረክና የመምራት ችሎታ
አለው። 'ታዲያ የሂሳብ አስተማሪው እንደሚያስተምር ዘፋኙም ለምን
አይዘፍንም?' ልንል እንችላለን። ልዩነታቸው የሂሳብ ለአእምሮአችን
ሲናገር ዘፋኙ ከዚያም ይጠልቃል። ያ የሚጠልቀውና ሥጋዊ ያልሆነ
ማንነታችንን የሚወርረው ነገር ምንድርነው? ብለን ነው መጠየቅ
ያለብን።
ከምንም ያልወገነ፥ ሙዚቃን በሙዚቃነቱ ለመደሰት ተብሎ የሚሠራ
ምንም ድምጻዊ መልእክት የሌለው ቅንብር የሚያስተላልፈው መልእክት
ስለሌለ ከዚህ አይመደብ ይሆናል። ከዚህ በተረፈ ሌላው ሁሉ መልእክት
አለው። መልእክት ከኖረ ደግሞ የመልእክቱ ምንነት ሙዚቃውን
ይፈርጀዋል።
ዘፈንን በቀላሉ፥ 'ሙያ ነው፤ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ይዝፈኑበት፤ እሁድ ቤተ
ክርስቲያን መጥተው በሙያቸው ይካኑበት፤ ያስመልኩን' ማለት እሁድ
በአምልኮ ጊዜያችን የኮሚኒዝም ካድሬዎች መጥተው ስለ ክርስቲያናዊ
ኮሚኒዝም ንቃት ይስጡን፤ የኢቮሉሽን አስተማሪዎችም መጥተው
መለኮታዊ ኢቮሉሽን (theistic evolution) ያስተምሩን ከማለት
የማይተናነስ ነው። ዘፈንም ቁሳዊውን አካል ብቻ ሳይሆን ከአካላዊው
ውስጥ ያለውን መንፈሳዊውን ማንነት (ስሜትን፥ አእምሮን፥ ነፍስን)
ለማንቃት ወይም ለማደንዘዝ፥ ለማቅናት ወይም ለማጣመም አቅም
አለው።
በእውነቱ፥ እንኳን በጥልቅ አእምሮ፥ እንዲያው ጥልቅነት በሌለው
በጤናማ አእምሮ ብቻ የሚያስብ ማንም ሰው ለዘፈን ጥብቅና ሊቆም
ይቅርና ሊቆም ማሰብም የለበትም። የመኖር ዘመናችን እጥረትና የተሰጠን
ታላቅ ተልእኮ ግዝፈት ከዘፈን ጋር ሊያደራድረን አሽቆልቁሎ መውረድ
የለበትም። ዘፈንና ዘፋኝነት በቃሉ ውስጥ አብረውት ከተደረደሩት
አጋሮቹ አንጻር ሲታይ ከሌሎቹ ለይተን እርከን ሠርተንለት፥ በወሳንሳ
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ተሸክመን ዙፋን ላይ የምናወጣውና ዘውድ የምንደፋለት ባህርይም፥
ሙያም አይደለም።
በመግቢያው ክፍል አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ስለሚከተሏቸው
የመዝሙር ወይም የሙዚቃ ስልቶች (styles) በትንሹ አውስቼ ይዘት
ግን ሌላ ጉዳይ ነው ብዬ ነበር። ስለ ይዘት ጥቂት ልበል። ይዘት ዘፈን
ወይም መዝሙር የተሠራበት ድርና ማጉ፥ የሚተላለፈው መልእክት
ነው። የዘፈኖችን ይዘቶች ታሪክ ያጠኑ ሰዎች ዘፈኖች እየዘቀጡና
እየወረዱ መምጣታቸውን ይመሰክራሉ። በይድረስ ለዘማሪዎች ክፍል
ሁለት ላይ የጠቀስኩትን አንድ አሳብ እዚህም ልድገም። በ2009 የተጻፈ
ነው። አሳቡ የመዝሙሮችን ይዘት የሚፈትሽ ሆኖ በንጽጽር የቀድሞዎቹን
ከዘንድሮዎቹ ዘፈኖች በማስተያየት ስለ ይዘት የተነገረ ነው።
የቀድሞዎቹ . . . መልእክት አላቸው፤ እውነትንና ቁምነገርን ነው
የሚናገሩት፤ ቃል ኪዳን መጠበቅን፥ ወሽካታ አለመሆንን፥ አክብሮትን፥
ታማኝነትን፥ ቅንነትን፥ አለመናቅን ነው የሚናገሩት። ጥቂቶቹማ መንፈሳዊ
መዝሙር ለመምሰል ማዘንበል ይታይባቸዋል። እየቆዩ ግን እየዘቀጡ
የመጡ ይመስላል።
ከ10 ዓመታት በፊት በሰማሁት አንድ የኢትዮጵያ ሬድዮ ዝግጅት የዝግጅቱ
አቅራቢ የጥንቱን ሙዚቃና የዘመኑን እያነጻጸረ ሲተነትን፥ “የኢትዮጵያ
የሙዚቃ ጎማም ከአብዮቱ ፍንዳታ ጋር አብሮ ፈነዳ” በማለት ይጀምርና
የይዘቱን፥ የቋንቋውን፥ የጭብጡን እየተንደረደሩ መውረድና መውደቅ
አቅርቦ ነበር። ከማነብባቸው ጽሑፎች እንደታዘብኩት የኢትዮጵያ ብቻ
ሳይሆን የየአገሩ ሁሉ የዘፈን ይዘት እየተቀየረ መጥቶአል። በምዕራቡ ዓለም
ከ60ዎቹ በፊት ታማኝነት፥ ሥራ ወዳድነት፥ ቤተ ሰባዊ ፍቅር፥
ሃይማኖተኝነት ነበሩ ጭብጦቹ፤ በአመዛኙ። የ60ዎቹ የሮክ ሙዚቃ
ንቅናቄ የጭብጡን አትኩረት ወደ ወሲብ ቀየረው። ይህ በከፊል የወጣቱ
ትውልድ እስካሁንም የቀጠለ ሆኖ እስከ 70ዎቹ ዘለቀ። በ70ዎቹና 80ዎቹ
ደግሞ አመላካች ቀስቱ አቅጣጫውን አዙሮ አዝማሚያው የሃሺሽ፥ ጠፍቶ
የማጥፋት፥ አጥፍቶ የመጥፋት፥ የወንጀልና የማሸበር፥ ለሕግ፥ ለደንብ፥
ለስርዓት አለመገዛት አለመታዘዝ ሆነ። በ80ዎቹና 90ዎቹ መልኩ በፍጥነት
እየተቀየረ የአምልኮና ሰይጣናዊ ሃይማኖት ማስተላለፊያ ሆኗል።
በአገራችንም ከዚህ የተለየ አይደለም። የቀድሞዎቹ ቁም ነገሮች በርካሽ
ወሲባዊ ዘፈኖች ተተኩ።. . . ሰይጣናዊ አምልኮውም አልቀረም፤ “ጃህ
ያስተሰርያል” የሚል ዘፈን በቅርብ ሰምቼ ነበር። ጃህ ሲል ዘፋኙ ምናልባት
ይሆዋን ወይም እግዚአብሔርን ማለቱ ይሆን? ግን ዘፈኑ እግዚአብሔር
ስለሚያስተሰርይበት በመስቀል ላይ ስለፈሰሰው የክርስቶስ ደም ሳይሆን
ስለ ኃይለ ሥላሴ ነው። ራስታዎች ጃህ ወይም አምላክ የሚሉት ደግሞ
ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ነው። አያሳዝንም የክርስቶስን አዳኝነት በሟችና
በሞተ ንጉሥ መተካቱ? በአገራችንም ሳይቀር ዘፈኖችም አምልኮ እየመሰሉ
እየሄዱ ናቸው።4

ይህ ከላይ የተጠቀሰው ከይድረስ ለዘማሪዎች የተቀነጨበ ነው።
መዝሙር ትኩረት እንዳለው፥ የሚመለክ ጌታ ላይ እንድናተኩር
እንደሚያደርገን፥ መልእክት እንዳለው፥ ወደ ደኅንነት እንደሚጋብዝ፥
ዘፈንም ትኩረት አለው። ያስመልካል፤ ክርስቶስን ግን አይደለም።
መልእክት አለው፤ ወንጌል ግን አይደለም። የሚመለከው ፍጥረት ወይ
ተፈጥሮ፥ ውበትና ቁንጅና፥ አገርና ነፃነት፥ ሌላም ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው
እግዚአብሔርን ሲያውቅ ቀናተኛ መሆኑንም አብሮ ያውቃል። ወደ
መልእክቱም ስንመጣ ተመሳሳይ ነው። አዎንታዊ ማኅበራዊና ማኅበረ
ሰባዊ መልእክቶች አንጻራዊ ለውጥ ሊያመጡ ስለሚችሉ መልካም
ናቸው። ዋናው የሰው ልጅ ችግር ኃጢአት ስለሆነ ዋናው መድኃኒትም
ክርስቶስ ነውና ዋናው መልእክት ወንጌል ነው። እንደ ክርስቲያን
ካተኮርን ማትኮር ያለብን ይህ ነው።
በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፤ ለጌታ
በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤ ኤፌ. 5፥19። ለጌታ ነው በልባችን መቀኘትና
መዘመር የሚገባን። ይህ የተሰጠን ትእዛዝ ነው። በዘፈንና በዓለማዊ ቅኔ
አልተባለም። የምንቀኝለትና የምንዘምርለት ጌታ አለ።

በዚህ ዘመን ዘፋኞች ወደ ክርስቶስ ሲመጡ ዘማሪዎች ደግሞ ወደ
ዓለምተኛ የዘፈን ሙያ ሲሄዱ ተስተውሎአል። ይህ የሙያ ቅይይር ብቻ
ተደርጎ ከተወሰደ ስሕተት ነው። ይህ የማንነት ልውውጥ እንጂ የሙያ
ዝውውር አይደለም። አንድ ክርስቲያን ወደ ዘፈንና ዘፋኝነት ሲሄድ
ሥርዓተ እሴቱን ንቆ ነው። ያ ሥርዓተ እሴት ደግሞ መሠረቱ ቃሉ ነው።
ታዲያ ቃሉ ስላስጠላን ይህ ቃል በዚህ ይለወጥ ብለን የምንለውጠው
አይደለም።
ሙዚቀኛ ሙዚቃ እንደ ሙያተኛ ቢጫወት ሙያው ነው፤ ሙዚቀኛ
ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፥ ከሞት ወደ ሕይወት ሲያልፍ ከሕይወቱ ለውጥ
ጋር ሙያው የሚያስተላልፈው ዓለማዊና ሰይጣናዊ እሴት ከኖረ ያንን
ወደ መንፈሳዊ ለመለወጥ እርምጃ መውሰድ የለበትም? አለበት እንጂ!
ደራሲ ሊደርስ፥ ሰዓሊ ሊስል፥ ሞዛቂ ሊሞዝቅ፥ ሰባኪ ሊሰብክ ይችላል፤
በነዚህ ጥበባት የሚተላለፍ አእምሮአዊና ስሜታዊ ወይም ከዚያም
የጠለቀ መልእክት አለ። እነዚህ ነገሮች ግን እንደ አናጢውና አብራሪው
ሙያ ተግባራት ብቻ ሳይሆኑ የሚያሻግሩት፥ የሚያስተላልፉት ነገር
በመኖሩ ከሌሎች ሙያዎች መደዳ ኮልኩለን፥ 'እኒህም ሙያ ብቻ ናቸው'
ልንል አንችልም። እነዚህ ነገሮች ሊያበስሉ ወይ ሊያዝናኑ ይችላሉ።
ሊጎዱና ሊያፈርሱም ይችላሉ።
ዘፋኝነት ሙያ ነው? ነው። ዘፋኝ ወደ ጌታ ከመጣ ዘፈኑን እንደ ሥራው
ይቀጥል ማለት ሌላ ተመጣጣኝና ተመሳሳይ ሥራ ስለማያገኝ ብቻ ነው?
ወይስ ከግብረ ገብነት አንጻር ይህ ምንም ማለት ስላልሆነና ጉዳት
ስለሌለው? ለጥቂት ጊዜ እየታገሉ መቆየት ይቻል ይሆናል፤ ተመቻችቶ
መኖር ግን የማይሞከር ነው። ይህን እየጻፍኩ አንዲት ዘፋኝ ስለ ኢየሱስ
ሙዚቃ መውደድ እና ስለ እርሷም በሙያው ውስጥ ስለመቆየት
የተናገረችውን አደመጥሁ፤
የእግዚአብሔር ቃል እስካሁን እንዳስተማረኝ ደግሞ ኢየሱስ ሙዚቃ
አይጠላም፤ ሰዎች ደስ እንዲላቸው ይፈልጋል፤ ሰዎች አስቆዛሚ አይደለም
ኢየሱስ፤ ኃጢአት ብቻ ነው የሚጠላው፤ ኃጢአት ምክንያቱም ከሥርዓቱ
ይጋጫል። . . . የኔ እቅድ ምናምን የለኝም ተከታይ ነኝ አሁን አልበም
አውጭ ስባል ሥሪ ስባል ቫለንታይን፤ ሂጂ ዲሲ አካባቢ ያሉ ሰዎች
ይፋቀሩ ስባል ጥሩ ጊዜ ያሳልፉ አዝናኚአቸው ስባል ሄጄ አዝ አዝና
አዝናናለሁ ...እና እንደዚያ ነው።5

ኢየሱስ ሙዚቃ (ሙዚቃ የተሰኘው ዘፈን የምንለውን ነው)
አለመጥላቱን፥ እንድታዝናና መላኩን እንደ ዘበት መናገር ቀላል ነው።
ግን ሁለቱንም ትልልቅ ቃላት (ሙዚቃ/ዘፈን እና ኃጢአትን) ተርጉማ
አልተጋጩባትም ማለት ይሆን? ከእርሱ ጋር ያልተጣበቁ ሰዎች
ሲዘምሩለት፥ የዝማሬህንም ጩኸት ከእኔ ዘንድ አርቅ፤ የመሰንቆህንም
ዜማ አላደምጥም ያለ ጌታ እኮ ነው ይህ ጌታ፤ አሞ. 5፥23። ጌታ
ሙያችንን ይዘን የምንደራደረው አለቃ ሳይሆን ሁሉን ከእግሩ በታች
ጥለን ራሳችንን የምንሰጠው ጌታ ነው።
ቆየት ካሉት ከነ ሙሉቀን፥ ኂሩት፥ አብተው፥ ጥበበ፥ ሌሎቹም
ምስክርነት ያየነውና የሰማነው ጌታን አውቀው ከዘፋኝነት ሙያና
ግሳንግስ ጋር ተጣብቀው መቆየት አለመቻላቸውን ነው። ይህች ከላይ
የጠቀስኳት ዘፋኝ ምናልባት ዘፈን እየቀፈፋት ጊዜ እየጠበቀች ሊሆን
ይችላል እንጂ ዘፋኝነትን እና የዘፋኝነትን ባህል አጥምቃ ክርስትና
አስነሥታ ተስማምቷትና ተመችቷት እየኖረች አይደለም። ዘፋኝነት
ኃጢአት ነው። ኃጢአት ደግሞ ዓመጽ ነው። ጽድቅ ከዓመጽ ጋር ምንም
ተካፋይነት የለውም። 2ቆሮ. 6፥14 ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ
አትጠመዱ፤ ጽድቅ ከዓመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና? ብርሃንም
ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው?

ጠቅላላ ቃለ መጠይቁን እዚህ ይመልከቱ፤
http://www.hahuvideos.com/watch.php?vid=9ac0b9440
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ዕዝራ ቁጥር 3።
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ልዩ ቅጽ - ግንቦት ፪ሺህ ፰ ዓመተ ምሕረት MAY 2016
ከቤተ ክርስቲያን ኮብልለው የጠፉ ዘፋኞች ሊኖሩ ይችላሉ፤ እነዚህ
ቢዘምሩ ማምለካቸው ነው ወይስ ገንዘብ መሥራታቸው? ከላይ
እንዳየናቸው ከዓለም ተመንጥቀው ወደ ጌታ ጉያ የገቡም አሉ። እነዚህ
ይህን ጌታ ቀምሰውት ተመልሰው ይዘፍናሉ? ወይስ ቀድሞውኑም
አልቀመሱትም? እንደ ክርስቲያን የሕይወት ዓላማና ግብ አለን።
ዓላማችን የእግዚአብሔር ክብር ነው። ግባችንም እንደየተሰማራንበት
መስክ ሌሎችን ማነጽ ነው። ስለዚህ መጠየቅ ያለብን ጥያቄ፥ 1. ይህ ነገር
እግዚአብሔርን ያስከብራል? እና 2. ይህ ነገር ሰዎችን ያንጻል? ይገነባል?
የሚል ነው። ይገነባል ስንልም ዋናው ሊገነባ የተገባው የሰው ማንነት
ከውስጥ ጀምሮ ወደ ውጪ የሚሰፋው ማንነቱ ቅደም ተከተል
እንደተጠበቀ ሆኖ ነው።
ባህላዊ ስነ ጥበብ ለሰው ልጆች የሚያስተላለፈው መልካም ተጋቦት
የመኖሩን ያህል የሚያጨልመው መንፈሳዊ ብርሃንም መኖሩ እውነት
ነው። ክርስቲያን ሊጠይቅ የተገባው ጥያቄ፥ ይህ ጥበብ፥ ይህ ስዕል፥ ይህ
ሙዚቃ ወይ ዘፈን እግዚአብሔርን ያስከብራል ወይስ አያስከብርም?
የሚል ነው። አንዳንዱ ሊያስከብርም ሊያዋርድም ምንም አቅም የሌለው
ሜዳ ሰፋሪ ነው። ብዙው ግን መልእክት አለው። መልእክቱ ምንድር
ነው? ዓላማውስ? ግቡስ?
ከአምልኮ ውጪ የሚደረግ ዘፈን ለማን እና ወደ ማን የሚደረግ ነው?
ከግነት፥ ከአምልኮና ከውዳሴ ጋር የተቆራኘ ከሆነም የሚገንነው፥
የሚመለከው፥ የሚከበረው፥ የሚወደሰው ማን ነው? እግዚአብሔር
ካልሆነ ወይ አጅሬ ሰይጣን፥ ወይ እትዬ ተፈጥሮ፥ ወይ ሰውና ሰውነት
መሆናቸውን መገመት አዳጋች አይደለም።
የአዲስ ኪዳን አማኞች ዘፈንን ከሕይወታችን ጋር ለማገናዘብ ማወቅ
ያለብን ዘፈን በትረካዎች ውስጥ የተጠቀሰባቸውን ምንነት ሳይሆን
በትምህርታዊ አጠቃቀሱ የተነገረባቸውን ነው። ለምሳሌ፥ የሄሮድያዳ ልጅ
በሄሮድስ ፊት የዘፈነችበትን ወይም አባካኙ ልጅ ሲመጣ የተደረገለት
የአቀባበል ዘፈን ሳይሆን መመልከት ያለብን ትምህርታውያን የሆኑትን
የአዲስ ኪዳን መልእክቶች ነው። ምክንያቱም መልእክቶች ትምህርቶች
ናቸው። 'እንዲህ ተደረገ' የሚሉ ትረካዎች ሳይሆኑ፥ 'እንዲህ አድርጉ'
ወይም 'እንዲህ አታድርጉ' ተብሎ የተሰጡ ትምህርት፥ ምክር፥ ተግሣጽ
ናቸው። ትረካዎቹ ዘፈኑ የተደረገበትን ጊዜና ሁኔታ ሲያሳዩን መልእክቶቹ
ምክሩን ይሰጡናል።
በአዲስ ኪዳን፥ በተለይም የአዲስ ኪዳን መሠረተ ትምህርቶች
በሚገኙባቸው በመልእክቶች ውስጥ (የመጨረሻዎቹ አምስት ጥቅሶች)
ዘፈን በአሉታዊ ማንነቱ እንጂ እንደ ጠቃሚ ነገር ተደርጎ ፈጽሞ
አልተጠቀሰም። የሥጋ ሥራ፥ የጨለማ ሥራ፥ የቀደመው ክርስቶስን
ከማወቃችን በፊት የነበረው ማንነታችን ርዝራዥ፥ እና የመንፈሳዊነት
ተቃራኒ ሆኖ ነው የተጠቀሰው።
ዮናስ ጎርፌ በቃለ ምልልሱ የመጨረሻ ክፍል ሊያስተላልፍ የሚፈልገው
መልእክት ካለ ለተጠየቀው ጥያቄ ሲመልስ "አንድ ወጣት መጥቶ፥
'ፓስተር፥ ዘፈን ኃጢአት ነው ወይስ አይደለም?' ብሎ ሲጠይቅ፥
'ኃጢአት አይደለም፤ ይኼ ማለት ግን ሄደህ እበድ ማለት አይደለም' ብሎ
የሚመልስለት አስተማሪ ያስፈልገዋል። እውነቱን ነግሮት ማለት ነው።
እውነቱን ነግሮት። . . ." ብሎአል። ይህ የጠቅላላው ቃለ መጠይቅ
ማሰሪያ ሆኖ የቀረበ መደምደሚያ ቃል ነው።
ይህ ንጽጽር ዘፈን በተጠቀሰባቸው የመጨረሻዎቹ ጥቅሶች አብረውት
ከተጠቀሱት ነገሮች ጋር ይሄዳል? አንድ ወጣት መጥቶ፥ 'ፓስተር፥ ጣዖት
ማምለክ ኃጢአት ነው?' ብሎ ቢጠይቀው፥ 'ኃጢአት አይደለም፤ ይህ
ማለት ግን ለሞሎክና ለአርጤምስ አትስገድ እንጂ ለዛፉና ለወንዙ
ብትሰግድ ምንም አይደለም' እንደማለት አይሆንም? ክንድ ሰጥቶ ስንዝር
መከልከል ስንዝር መስጠት እኮ ነው። ለዘፈን እርከን መስጠት ከተፈለገ
እርከን አውጪው ማን ነው?

ዘፈንና ዘፋኝነትን አምበርጭቃ ቀብተን ልናወዛው አንችልም። መዝፈን
ስለ ወሲብ ብቻ አይደለም፤ ስለ አገርም፥ ስለ ቤተ ሰብም፥ ስላለፈ
ትዝታም፥ ስለ ወደፊት ተስፋም፥ ወዘተ፥ ነው። ባህሉ ዘፈንን እንዴት
ነው የተረጎመውና የሚተረጉመው? የአማርኛ ቋንቋና የቋንቋው
ሊቃውንት ቃሉን ምን ብለው ነው የተረጎሙት? ማኅበረ ሰቡስ ዘፈንን
ምን እንደሆነ አድርጎ ነው የተቀበለው? መደዴውን ሰው ስለ ዘፈን
ምንነት ብንጠይቅ የሚሰጠን ምልከታ ምንድር ነው? መደዴው ሰው
ዘፈንን ተርጉምልን ብንለው አሳምሮ ይተረጉምልናል። ያ ሕዝባዊ
ትርጉም የማኅበረ ሰቡን የዘፈን መረዳት አመልካች መሆን ይችላል።
ዮናስ ጎርፌ Secular የሚለውን ቃል ማኅበረ ሰባዊ ብሎ መተርጎሙና
የዩኒቨርሲቲ የቋንቋ ምሑራን ተጠይቀው ማኅበረ ሰባዊ ብለው
መተርጎማቸው የቃል እጦት ጉዳተኞች መሆናችን እና ምንኛ ቃል
አልባነት ውስጥ እንደገባን አመልካችና ምስክር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ
ዓለማዊ የሚለውን ዓለማዊ ብንለው ለምን ከፋ? Secularism
ዓለማዊነት ነው። ጥሬ ዓለማዊነት። ዮናስ ጎርፌ ሊገፋውና አድበስብሶ
ሊያልፈው እንዳሰበው ሳይሆን ዓለማዊነት የአዲስ ኪዳን ቃልም ነው።
ከአዲስ ኪዳን ትርጉም አንጻር ሥጋዊነትና ዓለማዊነት Secularismን
አሳምሮ ይፈታዋል። ዓለማዊነት ለዚህች ዓለም ሥርዓትና ፈቃድ ተሰጥቶ
መገዛት ነው። ዓለማዊነት ኢመንፈሳዊነት ነው። ይህ መንፈሳዊው ንጥረ
ነገር ከውስጡ እንዲወጣ ታስቦና ተሰልቶ ካልተተረጎመ በቀር
Secularism ኢመንፈሳዊነት እንጂ ማኅበረ ሰባዊነት ሊሆን አይችልም።
ቃሉን ከአዲስ ኪዳን ወጣ ባለ ሕዝባዊ መልክ ለማየት ስልል ይህን
እየጻፍኩ ሳለሁ ኢንተርኔት ውስጥ ገብቼ Secular ለሚለው ቃል
የመጀመሪያዎቹን አስር መዝገበ ቃላት ትርጉሞች አነበብኩ። አንዳቸውም
ማኅበረ ሰባዊ የሚል ትርጉም አልሰጡም። የማኅበረ ሰባዊነት ሽታውም
የላቸውም። ከWebster እስከ Wikipedia ድረስ ሃይማኖታዊ ያልሆነ፥
ከሃይማኖታዊነት የራቀ፥ ዓለማዊ፥ ምድራዊ፥ የጊዜው፥ ሥጋዊ፥ ከምንም
ሃይማኖት ወይም የቅድስና ጉዳይ ጋር ትስስር ወይም ግንኙነት የሌለው፥
ወዘተ ብለው ነው የሚተረጉሙት። Secular ቃሉ ራሱ Secularis
ከሚል የላቲን ቃል የተወረሰ ነው። የሃይማኖታዊ ወይም መንፈሳዊ
ተቃራኒ የሆነ ምድራዊ፥ ጊዜያዊ ማለት ነው።
በአጭር ቋንቋ ይዘትን በተመለከተ ዓለማዊ መዝሙር እንደሌለ መንፈሳዊ
ዘፈንም የለም። እነዚህ ጎራ የለዩ ሁለት ክልሎች ናቸው እንጂ
መመሳሰልም፥ መወራረስም የላቸውም። እርግጥ መንፈሳዊነት ወይም
መጽሐፍ ቅዱሳዊነት የሌላቸው፥ ጉዳትም ረብም የሌላቸው ዘፈኖች
ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ለመስማትና በእነዚህ ለመደሰት የሚሻው
የክርስቲያን ሕዝብ ምን ያህሉ እንደሆነ መገመትና በዚያ ላይ መናገር
አንድ ነገር ነው። ግን ያ ሳይሆን እዚህ እየተደረገ ያለው ዘፈን በዘፈንነቱ
ግምጃ ተነጥፎለት አስገቡት፤ እቤት ይተኛ መሆኑ ነው። ይህ ደግሞ
ከፋ። ዘፈንን ክርስቲያኖች ቤተ ሰብ ይቅርና ቤተኛም ሊያደርጉት
አይገባም። ጥገኛም፥ ጎረቤትም ሊያደርጉት አይገባም።
ዘፈንና መዝሙርን ባለ እኩል መብት አድርጎ ማዳበል ዘፈን ወዳድ
ዘማሪዎችን የሁለት ዓለም ሰው የሚያደርጋቸው ሰፊ አውራ ጎዳና ነው።
የዓለምና የክርስቶስ። ስለተለያዩ ዣንራዎች (genre በቃለ ምልልሱ ጀነር
እየተባሉ የተነገሩ) የአርት ዓይነቶች ተወስቶአል። ዣንራ ዓይነት ማለት
ነው። የጽሑፍ ዣንራ አለ፤ ግጥም፥ ስድ፥ ድራማ፥ አሐዳዊ ንግግር፥
ወዘተ። ሙዚቃም ዣንራ አለው። ዮናስ የሙዚቃን ዣንራ በጥቂቱ
ጠቅሶአል። እነዚህ በዘፈን ውስጥ ሊገለጡ እንደሚችሉ በመዝሙር
ውስጥም ሊገለጡ ይችላሉ። እነዚህ የዜማ፥ የቅላጼ፥ የድምጸት፥ የምት
እና የመሳሰሉት ልዩነቶች ናቸው እንጂ የይዘት ጉዳይ ሊሆኑ
አይገባቸውም። እርግጥ አንዳንድ የሙዚቃ ስልቶች በታሪክ ውስጥ
ሲፈጠሩ የዘመኑን መልክ ሊያንጸባርቁ ይችላሉ። ወደ መንፈሳዊ ክበብ
ሲመጡ ግን ይዘታቸው ሊቀየር ግድ ነው።
እነዚህ ዣንራዎች ወደ አማርኛና ባህላችን ሙዚቃ ቢመነዘሩ ከሙዚቃ
ዓይነት ወይም ምቶችና ቅኝቶች ሌላ የምንሰጣቸው ልዩ ማዕረግ መኖሩን
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በቃለ መጠይቁ እንደ ባለሙያነቱ ቢገልጠው መልካም ነበር። ጥያቄውም
አልቀረበም። ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ጥያቄዎች አለመቅረባቸው ጉዳዩ
በአንድ ወገን የሙዚቃና የቅኝት ስልት እንዲመስል አድርጎታል። በሌላ
በኩል፥ 'ማኅበረ ሰባዊ እሴቶችን የሚያስተላልፉቱ ዘፈኖች በክርስቲያኑ
ማኅበረ ሰብ ዘንድ ሙሉና ደማቅ አቀባበል ይደረግላቸው፤ ያለዚያም
በምሕረት ዓይን ታይተው ቀረብ ይደረጉ' የሚልም ይመስላል።

ጥያቄ ለኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር
ዮናስ በመለሰልኝ ኢሜይል በእርሱ ጥያቄ የተለወጠ የመሰለኝን (ከቃለ
መጠይቁ የሚደመጠው ያንን ይመስላልና) የመጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር
ትርጉም እንዳርም አድርጎኛል። ጠያቂውና አስለዋጩ እርሱ አይደለም።
ይህንን እንዲህ የሚል ኢሜይሉ ያስረዳል፤
ለማንኛውም እኔ ጠቤ በተንጋደደ ትረጉም ላይ ቆሞ ከተገነባ ትውፊት ጋር
ነው እንጂ ከቃለ እግዚአብሔሩ ጋር አይደለም። የ1997 ትርጉምም የእኔ
ሳይሆን የመጽሃፍ ቅዱስ ማህበር ነው። እኔም ሄጄ ለማስለወጥ
አልሞከርኩም። ከእኔ በፊት ጳውሎስ ኞኞም ጤይቆታል። እነሱም ኮሞይስ
(ኦርጂ) የሚለው ቃል ‹‹ዘፈን›› የሚለው ቃል በአግባቡ እንደማይተካው
ሊያብራሩልህ ይችላሉ። እነሱ ብቻም አይደሉም በመጽሃፌ ውስጥ
የጠቀስኳቸው ሌሎችም የግሪክ ምሁራን ይህንኑ ያረጋግጣሉ።

የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር የገላ. 5፥21ን ቃል 'ቅጥ ያጣ
ፈንጠዝያ' አድርጎ የከለሰው የ1997 የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ የ1954ቱ
እትም ሳይሆን ቀለል ባለ አማርኛ የተተረጎመ የተባለው የ1972 ትርጉም
ነው። በ25 ዓመቱ ተከልሶ የተሠራ ሥራ ነው። እዚህ ቅጥ ያጣ
ፈንጠዝያ የተባለው ዘፈን (κῶμος ወይም κῶμοις) ነው። የ2ጴጥ. 2፥
13 ቃል κῶμος አይደለም፤ ግን ይህም ቅጥ ያጣ መፈንጠዝ ተደርጎአል።
1ቆሮ. 10፥7ም ሌላ ቃል ነው፤ ይህም ከመጠን በላይ መፈንጠዝ
ተብሎአል። የወንጌላቱ ዘፈን የሚሉቱ ቃላት በሙሉ ጭፈራ፥ መጨፈር
ተብለዋል። ቀደም ባሉት ትርጉሞች ዘፈን የተባሉት ቃላት ከዚህ ትርጉም
ውስጥ ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል።
የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር ከ1997 ቀለል ባለ አማርኛ ከተባለው
ትርጉሙ የተሳካለት የዘፈን ማጽዳት ሥራ አካሂዶአል። የድምጽ ቃና
ያላቸውንም እንደ χορῶν (ኮሮን) ያሉትንም ቃላት ጭፈራ ብሎ ዘፈንና
ዘፋኞች በክብራቸው ማንም ሳይገላምጣቸው ከቃሉ ውስጥ ወጥተዋል።
ይህ በመሆኑም፥ አሁን እየተደረገ እንዳለው፥ 'ዘፈንና ዘፋኝነት የሚል
ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም፤ ዘፈን እንደማንም ሞያ ነው፤ ዘፋኝ
ሆኖ ክርስቲያን፥ ክርስቲያን ሆኖ ዘፋኝ መሆን ይቻላል' የሚል ባንዲራ
መውለብለብ እንዲጀምር ተደርጎአል።
ቃሉ የተለወጠው ዘፈንን ከመፈንጠዝ መለስና ቀለል ያለ ለማድረግ
ታስቦ ነው የተደረገው? ወይስ በመጠን እና በልክ መፈንጠዝን ለመፍቀድ
ይሆን? ምናልባት ዮናስ ጎርፌ እንደጠቀሰው በነ ጳውሎስ ኞኞ ጥያቄ
የተደረገ ይሆን? ጳውሎስስ ዘፋኞችን ወክሎ ይሆን የጠየቀው? በጥያቄና
በማመልከቻ ቃል ማስቀየር ከተጀመረ ጥራዝ ነጠቆች ሁሉ ዶሴ ይዘው
የማኅበሩን ቢሮ እንደሚያጣብቡ መጠበቅ ይቻላል። በቅርብ በአሜሪካ
የሰዶማውያን ጋብቻ ሕጋዊ ሆኖ በጸደቀ ገና ወር እንኳ ሳይሞላው
Bradley L. Fowler የተባለ ቀድሞ ወንጀለኛና እስረኛ የነበረ ሰው
Zondervan እና Thomas Nelson የተባሉትን ሁለቱን ትልልቅ
የክርስቲያን መጻሕፍትና መጽሐፍ ቅዱስ አሳታሚ ድርጅቶች በ70
ሚሊዮን ዶላር ካሳ በመጠየቅ ከሰሰ።6 ዋናው የክስ አሳብ በ1ቆሮ. 6፥9
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ላይ ያለውን ቃል homosexuals በሚል ቃል ተርጉመዋል የሚል ነው።
እኛጋ ዛሬ ዘፈን ነው፤ ነገስ? ማን ያውቃል?
በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የተደረገው አንድ ዘፈን የተባለ ቃል
ተመዝዞ ስሙና ፓስፖርቱ ተቀይሮለት እንደገና ኬላ ሰብሮ ሳይሆን
በጎዳና ወደ መጽሐፉ እንዲገባ ከተደረገ በኋላ ዘፈን ማኅበረ ሰባዊ
ንብረት ሆኖ እንዲኖር ነው። የቤተ ክርስቲያንን በርና መድረክ
እንዲረግጥ ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበርን የሚያህል ጎምቱ
ድርጅት የትርጉሙን ተፈላጊነት፥ ሕዝበ ክርስቲያናዊ ጥያቄ፥
ሊቃውንታዊ ጥናትና ምክር፥ እንዲሁም ታራሚና ተስተካካይ ቃላትና
ሐረጎችን ከግምት አስገብቶ ነው ዘፈንን ከአዲስ ኪዳን ውስጥ የሰረዘው?
ይህ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው።
ዘፈን (κῶμος ወይም κῶμοις) ቅጥ ያጣ ፈንጠዝያ ይህ ትርጉም
ትርጉም ሳይሆን ማብራሪያ ነው። ፈንጠዝያ ራሱ ወደ አማርኛ የገባ
የግሪክ ቃል ነው። ግሪኩን ወደ አማርኛ አምጥቶ፥ እንደገና አማርኛን ወደ
ግሪክ መውሰድ የትርጉሙን ክብ አሽከርክሮ ወደ ቤቱ ይመልሰዋል።
ሲመልሰው ታዲያ ወደነበረበት ቢያመጣው ጥሩ ነበር። ከግሪክ ተነሥተን
አማርኛን የጎንዮሽ አይተን ዞረን ወደ ግሪክ ከተመለስን ትርጉም ለማለት
ይከብዳል። እንዲህ ከተተረጎመ ትርጉሙ ለምንጩ ቋንቋ አሳብ
መተላለፍ ከመቆም የተነሣ ነው? ወይም ለተቀባዩ ቋንቋ ጥብቅና
ከመቆም? ወይስ ከሁለቱም ይልቅ እንደ ጎርፍ እየጎረፈ ካለው ባህላዊ
አንጻራዊነት ጋር ለመወገን? ወይስ እንደ ጳውሎስ ኞኞ ያሉ ጠያቂዎች
የሚያቀርቧቸውን አሳሳቢ የሆኑባቸውን ቃላት ጥያቄዎች ለማስተናገድ
ከመስመር ለመውጣት በመፍቀድ?
እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር የዕድሜ ልክ አባል ይህን ብጠይቅ ተገቢ
ይመስለኛል። የዘፈን እና ዘፋኝነት ትርጉም ልክ አለመሆኑን የኢትዮጵያ
መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር ተስማምቶ አስተካክሎት ከሆነ ያስተካከለው
የምንጩን ቋንቋ በማጤንና የተርጓሚዎቹን ቋንቋዊ ብቃት አጢኖ ነው
ወይስ ከድኅረ ዘመናዊው ባህላዊ ጫና የተነሣ ነው?
ገላ. 5፥21ን የዱሮው ወይም የቀኃሥ ትርጉም (1954)፥ አዲስ ትርጉም
(ቀለል ባለ አማርኛ የተተረጎመውና በ1997 የተከለሰው የ1972)፥ ሕያው
ቃል (1980)፥ መደበኛ ትርጉም ሁሉም ዘፋኝነት እያሉ ነው
የተረጎሙት። የአቡ ሩሚ (1879) ትርጉም መሶልሶል ብሎታል። የደስታ
ተክለ ወልድ ትርጉም፥ መሶልሶልን፥ መንሶልሶል፥ መዞር፥ መቀዥቀዥ
ይለዋል። 7 ዘፈንን ወደ መሶልሶል ቢመልሱት እንኳ አንድ ነበር።
እንግዲህ ለ50 ዓመታት ያህል በአንድ ቋንቋ በአንድ ቃል የተረጎሙት
ዘፈን በሕዝቡም መረዳትና ባህላዊ አተረጓጎም ውስጥ የሰረጸው ምንነት
ተመሳሳይ ሆኖ ሳለ ከ50 ዓመታት በኋላ በድንገት ትርጉሙ ጥያቄ ውስጥ
መግባቱና ትርጉሙን እንድንጠረጥር መደረጉ ሊጠየቅ የተገባው ጥያቄ
ነው። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበርም ለምን የ1972ቱን መጽሐፍ
ቅዱስ ትርጉም ለይቶ እንደከለሰና ዘፈንን ለምን ለቅሞ እንዳወጣ
መጠየቁ ተገቢ ነው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር
ለዚህ፥ 'ዘፈን ለምን ተለቅሞ ወጣ?' ለሚለው ጥያቄ መልስ እንዲሰጥ
እጠይቃለሁ።

መደምደሚያ
በመጽሐፉ ምላሽ ላይ የምመጣበት ጉዳይ ቢሆንም ከቃለ ምልልሱ
እንደሚታየው ዘፈንና ሙዚቃ ሰብነትን የተላበሰ (personify የተደረገ)
ማንነት የተሰጠው አካል ብቻ ሳይሆን ወደ መለኮትም ከፍ ያለ (deify
የተደረገ) ይመስላል። ለምሳሌ፥ ዮናስ ተማሪዎቹ ወደ ናይት ክለብ እና
መሰል ዓለማዊ (መንፈሳዊነት እና ክርስቲያንነት ከሌለባቸው) ሥራዎች

6

7

ደስታ ተክለ ወልድ፤ ዐዲስ ያማርኛ መዝገበ ቃላት፤ አርቲስቲክ ማተሚያ፤ አዲስ አበባ፥
1970፤ ገጽ 1180።
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ሲገቡ የሚያገኛቸውን ሲመክር፥ "ከእንዲህ ያለ ተልካሻ ሕይወት ውጣ፤
ሙዚቃን ከሚያሰድብ፥ ላንተም፥ ፋይናንሺያሊም ትርጉም የሌለው፥
ሚዩዚካሊም ሳቲስፋክሽን ከማይሰጥ ከእንደዚህ ዓይነት ነገር ራሳችሁን
አውጡ።" እንዳላቸው ገልጾአል። እነዚህ ልጆች ቀድሞ ክርስቲያን ከነበሩ
ሙዚቃን ነው የሚያሰድቡት ወይስ ክርስቶስን? ተሰዳቢው ሙዚቃ
መሆኑ ሙዚቃን ተመላኪ ያስመስለዋል።
ዮናስ ለእነዚህ ከክርስትና ኮብልለው ወደ ናይት ክለብ የሚሄዱ ልጆች
ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ የሰጠው ምክር ማለፊያ ነው።
በኢሜይሉም ይህን ተጋድሎውን እንደሚቀጥል እንዲህ ሲል ጽፎአል፤
ለማንኛም ከጽሁፍህ እንዳየሁት መስማት የምትፈልገውን ነው የምትሰማው
እንጂ (ገጽ 10 መጨረሻው አካባቢ ስለ ናይት ክለብ ያልኩትን እንዴት
እንደተረዳሃው ማየት ይቻላል።) እኔ ለማለት የፈለኩትን በቅን ልቦና ለማየት
የፈለክ አትመስልም። ስለዚህ አንተም ለትውፊትህ ተሟገት እኔም ወጣት
ሙዚቀኞችን ወደ ቤቱ እንደ ቃለ እግዚአብሔሩ ልመልሳቸው እተጋለሁ።
በእውቀት ላይ የተመሰረተ እውነት ጠንካራ አማንያንን ይፈጥራል ብዬ ከልቤ
አምናለሁ።

ይህ የመመለስና የማሰባሰብ ትጋት ሊደነቅ የተገባው ነው። (ገጽ 10
የተባለው ይህ አሁን ተጨምሮበት ገጽ 13 የሆነው ነው።) ዮናስ
ያስተማራቸው ሰዎች ሁሉ ናይት ክለብ ውስጥ አይደሉም። ናይት ክለብ
የሄዱትም የሄዱበት የራሳቸው ምክንያትና ድካም እንዳለባቸው ስውር
አይደለም። በራሳቸው ጥፋት ዮናስን ዕዳ ከፋይ ማድረግ አንችልም።
ነገር ግን አንድ እውነት ደግሞ አለ። ያም ሊንሸራተቱ ድጣማ መንገድ
ላይ እንዲቆሙ ያደረጋቸው አንዱ ዐቢይ ምክንያት በዘፈን ላይ ያለው
ይህ የምንከራከርበት ትምህርትና አቋም መሆኑ ነው። ይህንን ለመረዳት
ጥልቅ አሳቢነት የሚያስፈልገው አይመስለኝም። ሰድዶ ለመያዝ
ከማሳደድ አስቀድሞ አደብ ማስለመድ ጥበብ ነው። ሰዶ ማሳደድ
ቢያምርህ ዶሮህን በቆቅ ለውጣት ማለት ይህ ነው። መጀመሪያውኑ ያ
ስፍራ የእነርሱ ክልል አለመሆኑን መንገር ከገቡ በኋላ ከማውጣት
ይቀልላል። በመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን የሆነው እኮ ይህ ነው። አትብሉ
ተባሉ፤ በሉ፤ ወደቁ፤ ሞቱ። ከወደቁ በኋላ ከሞት ለማውጣት
የተከፈለው ዋጋ ከዋጋዎች ሁሉ በላይ ነው። ይህ ዋጋ የእግዚአብሔር
ልጅ ሰው እንዲሆን፥ ሥጋ እንዲለብስ፥ በመስቀል ላይ እንዲሞት
ያደረገው ዋጋ ነው። አዳምና ሔዋን ተነግሮአቸዋል? አዎን
ተነግሮአቸዋል። መነገሩ ግን በኃጢአት እንዳይወድቁ ከልክሎአቸዋል?
አልከለከላቸውም። ትእዛዙን ጥሰው ማድረጋቸው ተጠያቂነታቸውን
ያትመዋል። አስቀድሞ ያልተነገራቸው ማስጠንቀቂያ አሁን ዘግይቶ
እንደደረሰ ዜና መነበብ አይችልም።
ለትውፊትህ ተሟገት እንዳለው ይህ ጉዳይ ትውፊት ከሆነ ለትውፊቴ
ልሟገት። ዘማሪዎች ወይም ዘማሪ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች የዘፈን ቤት
አገልጋይና ዘፋኝ መሆናቸውን መጋቢዎቻቸውና ቤተ ክርስቲያን
ስለገፋቻቸው ነው በማለት በእረኞችና በቤተ ክርስቲያን ከማላከክ ይልቅ
ወደ ዘፈን ቤት ሊሄዱ የቻሉበትን፥ ሾልከው የወጡበትን ቀዳዳ መፈለጉና
ያንን መድፈኑ የሚበጅና ሊታሰብበት የተገባው ጉዳይ ነው። ይህ ከዚህ
በኋላ ሌሎችም እንዳይወጡ ይረዳል ብዬ አምናለሁ። ይህን የምለው
እንደ አንድ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተ ክርስቲያን እረኛም ነው።
ቤተ ክርስቲያን መወጣት ያለባት ኃላፊነት መኖሩ ባይካድም በመጀመሪያ
እነዚህ ሰዎች ወደ ዘፈን ቤት የሄዱት በጎች ሳይሆን ፍየሎች ስለሆኑ
መሆኑ መታወቅ አለበት።
አሁን ብቻ ሳይሆን በልጅነቴም እረኛ ሆኜ አውቃለሁ። ያኔ፥ በተለይ
ቅዳሜና እሁድ ትምህርት ስለሌለ ምሳ ይዘን ሄደን መስክ እንውላለን።
ሁሉንም ዓይነት እንስሳት ነው የምናግደው። ላሞችና በሬዎች፥ በጎችና
ፍየሎች፥ ፈረሶችም አሉ። ከሁሉም እንስሳት ይልቅ በቀኑ መጨረሻ
ማሰባሰቡ የሚቸግረን ፍየሎችን ነው። ቅጠላ ቅጠል እየቀነጣጠቡ
ስለሚበሉ ቋጥኝ ላይ፥ ጫካ ውስጥ፥ ጥሻ ውስጥ፥ ገደል ውስጥ፥
የማይገቡበት የለም። አንዳንዴ እነሱን ለማሰባሰብ የምንወረውረው

ድንጋይ ከጫካ ጅብ ያወጣብናል። በጎች ግን ሳር እየጋጡ እኛ ካለንበት
አይርቁም።
በግ ክርስቲያን ዘፈን ቤት እንዲሄድ ተጎትጉቶም አይሄድም። ፍየሉ ግን
በግ አይደለምና ቤተ ክርስቲያን እንዲያውም ይደብረዋል። ለቤተ
ክርስቲያን ደወል ደንቆሮ ሆኖ ዘፈን ግን ከሩቅ የሚሰማው ፍየል
ትውልድ እያረባች ላለች ቤተ ክርስቲያን የምመክረው ምእመናኗን
ከበጎቹ እረኛ ድምጽ ጋር ማስተዋውቅ ግዴታዋ መሆኑን ነው። ዮሐ. 10፥
3-5 በጎቹም ድምፁን ይሰሙታል፥ የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ
ይወስዳቸዋል። የራሱንም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል፥
በጎቹም ድምፁን ያውቃሉና ይከተሉታል፤ ከሌላው ግን ይሸሻሉ እንጂ
አይከተሉትም፥ የሌሎችን ድምፅ አያውቁምና።
ይህ ነው ዐቢይ ነጥብ ብዬ ልደመድምበት የምሻው። ኪነ ጥበብ፥ ስነ
ጥበብ በኅብረተ ሰብ ውስጥ ውብ ስፍራ አላቸው። ክርስቶስ ግን
የነፍሳችን ቤዛ ነው። መላስ ሁሉ ሊመሰክረው፥ ጉልበትም ሁሉ
ሊንበረከክለት የተገባው ጌታ ነው። ሙያም ሁሉ ሊንበረከክለትና እርሱን
ሊያወድስ የተገባውም ጌታ ነው። ዮናስ ስለ መደምደሚያዬ ሲናገር፥
መደምደሚያህም
ያው
እንደተለመደው
ማስፈራራትና
(ግብረ
ሰዶም…..ዘመናዊነት…..ምናምን) . . . ሆኖ ስላገኘሁት ሌላ ልብ ውልቅ ሆኖ
ስላገኘሁት ተውኩት።

ይህ ማስፈራራት አይመስለኝም። ከሆነም በዮናስ ላይ የተነጣጠረ
ማስፈራሮ አይደለም። ግን ማስፈራራት ከሆነ አደጋ አለና እንደገና
ላስፈራራበት። የድኅረ ዘመናዊነትን አደጋም ላስምርበት። ይህ ድኅረ
ዘመናዊነት አዲሱን ትውልድ እያማለለ ባለበት በዚህ ዘመን፥ ድርቅ ያለ
ክርስትና ይህን ትውልድ ለመድረስ አቅም የለውምና በዘፈንና ይህን
በመሰለው ዓለማዊ ባህል እያዋዛን እንዲውጡት እናድርግ ማለት አደጋን
ወደ ጓዳ ማስገባት ነው።
ድኅረ ዘመናዊነት ከዘመነኛው አመለካከትና አስተሳሰብ አብራክ የወጣና
ከዘመነኛው እንቅስቃሴ ልቅነትን፥ ለአምላክ ግድ የለሽነትን፥ ቁሳዊነትን
ወስዶ መንፈሳዊ ካባ ደርቦለት መቻቻልና ሁሉ ልክ ነው ባይ ቅይጥ
ፍልስፍና ነው። ይህ ፍልስፍና ያልታወቀ ሃይማኖት ነው። ሁሉን አቅፎ
የሚጎርፍ ወንዝ ነው።ሌሎችንም በገሃድም በስውርም አብሮ መፍሰስን
እንዲቀበሉ የሚያደርግ ፍልስማኖት ነው። ይህ ቃል ከዚህ በፊት ከኖረ
አላውቅም፤ ፍልስፍናና ሃይማኖት ለማለት ነው። ድኅረ ዘመናዊነት በቤተ
ክርስቲያን ላይ ያንዣበበው አዲሱ አደጋ ነው።
በዚህች ምድር ለሺህ ዓመት የምንኖር አይደለንም። ዘመናችን ውሱን
ናትና ትርኪ ምርኪውን እያግበሰበስን እና እያንጋጋን ያልረባ ሥራ
ሠርተን ማለፍ እንችላለን። ከዓለምና ከዓለማዊነት ጋር እሽኮለሌ
ከሚያጫውቱ ባህሎች ጋር ኩታ ገጥመን፥ ካስፈለገም ደባል ሆነን፥
ካለፈም እንደ ሠርገኛ ጤፍ ተደባልቀን ወይም ተፈጭተን አንድ ሆነን
መኖር እንችላለን። ለዚህ ትውልድ፥ በተለይ ለወጣቱ ትውልድ፥ ከዘፈን
እና ከዘፈን ጋር ከተያያዘው የተበላሸ ዘፈናዊ ባህል የሚያርቀው አማራጭ
ለመፍጠር ቤተ ክርስቲያንና የኪነ ጥበባት ሰዎች መታገል አለባቸው
እንጂ ወደ ዘፈን አምባ እንዲወጡ መምከር፥ ማባበል፥ ግፋ በለው ማለት
ግፍ ነው። እንጭጮች ክርስቲያኖችንም የዘፈን ጡጦ እየጠቡ እንዲያድጉ
ማድረግ ኋላ ሊጠራ የማይችል ልክስክስ ትውልድ መፍጠር ነው።
በቀጣዩ የዮናስ ጎርፌ ቤት ያጣው ቤተኛ መጽሐፍ አስተያየቴ እስክንገናኝ
በጥያቄ ልጨርስ፤ የመዳበሉ ዓላማው ግን ምንድር ነው? የእግዚአብሔር
ክብርና የቅዱሳን መታነጽ ነው? ዘፈንን፥ 'ለማዳ ውሻ ነው' ብለን ወደ
ቤተ ክርስቲያን ብናስገባ በእብዱ ውሻ የተነከስን ቀን ለመርዙ ማርከሻ
አለ?
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