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የOፕራ ቡክ ክለብ ምርጫ የሆነው ‹‹A New Earth›› መጽሐፍ

በመጽሐፍ ቅዱስ ሲገመገም

1. መግቢያ
• በቴሌቪዥን ዝግጅትዋ በብዙዎች ዘንድ ታዋቂነትን ያተረፈችው Oፕራ ዊንፍሬ ‹‹A New 

Earth›› የሚል ርEስ በተሰጠውና በEckhart Tolle ክርስቲያናዊ መልEክት የሚያስተላልፍ

መስሎ የተጻፈውንና ብዙዎችን Eያሳተ ወደ ጥፋት የሚያደርሰውን መጽሐፍ በመጽሐፍ

ቅዱስ ሚዛን Eንደሚከተለው በመመርመር Oርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ተከታዮች

ክርስቲያኖች ከዚህና ይህን ከሚመስሉ መጻሕፍት ራሳቸውንና ሌሎችንም Eንዲጠብቁ

Eንመክራለን፡፡

• መጽሐፉ ‹‹Eኛነታችንን›› Aሻሽሎ ፈጥሮ በተለየ መልኩ የሚያቀርብና የድኅነት ቁልፉ

ክርስቶስ ሳይሆን ‹‹ኅሊናችን›› Eንደሆነ በዘመናችን የሚገጥሙን ችግሮች ምንጫቸው

ኃጢAት ሳይሆን ነገሮች የተመለከትንበት Aቅጣጫ የተሳሳተ መሆን ነው የሚሉ ቁልፍ

መልEክቶችን ያስተላልፋል፡፡

• ጥንታዊው የምስራቃውያን ‹‹ሃይማኖታዊ›› Aስተሳሰብ በዘመናዊው የምEራባውያን ልብስ

ተሸፍኖ የቀረበ ‹‹የAዲሱ ዘመን Eንቅስቃሴ - መንፈሳዊነት›› መጽሐፍ ነው፡፡
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2. የመጽሐፉ ቁልፍ መልEክቶች
• ሰዎች ከንቱ ከሆነ የሕይወት ኃይል ተገኝተዋል፡፡

• ሰዎች ከሰማይና ከምድር የሕይወት ኃይል ጋር Aንድ Eንደሆንን ማወቅ

የሚያስችል Aቅም ወይም ጉልበት Aለን፡፡

• የሰው ልጆች ሁሉ የተፈጠሩበት ዋና ዓላማ ‹‹ተፈጥሮAቸው›› የAንድ ሕይወት

ኃይል Aካል መሆኑን Eንዲያውቁ ነው፡፡

• በርካታ ሕዝቦች ስለተፈጥሮAቸው ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ የላቸውም፣ ስለራሳቸውም

ባለፈው ትናንት ላይ ተመስርተው ዘወትር ራሳቸውን በመፈለግ መርካት

የማይታይበት የተሳሳተ ሥEል (መረዳት) Aላቸው፡፡

• በተጠቀሰው መንገድ የራሳችንን ትክክለኛ ማንነት Aለማወቃችን ዓለምንና የሰውን

ዘር ወደ ጥፋት ጫፍ Aድርሷል፡፡

• ይህን ጥፋት ለማስቀረት ከቅዠት ወደ ኅሊናችን መመለስ ያስፈልገናል፡፡

• ኅሊናም Eንዲኖረን በ‹‹ዛሬ›› ውስጥ መኖር Aለብን፤ ይህን ካደረግንም Aዲስ

የዓለም ሥርዓት ይፈጠራል Eርስዋም ‹‹Aዲሲቱ ምድር›› ናት.. የሚሉ ናቸው፡፡
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3. መጽሐፉ ስለምን ታዋቂነትን Aገኘ?
በመቻቻል Aስተሳሰቦቹ

• መጽሐፉ በዙሪያችን ያለው ዓለም ክርስትናን Eውተኛ ሌሎች ‹‹ሃይማኖቶችን›› ሐሰተኛ Aድርጎ

ማመን Aለመቻቻልና Aስከፊም Eንደሆነ Aድጎ ይሰብካል፡፡

• በዚህም የመጽሐፍ Aቀራረብ የሚወደደው ክርስትና የሁሉንም ‹‹ሃይማኖቶች›› Eምነትና ባሕል

Eንዲቀበልና Eንዲከተል ይገደዳል፡፡
የOፕራ ዊኒፍሬ ድጋፍ

• Oፕራ መጽሐፉን በመረጃ መረብዋ ሴሚናር Aማካይነት ለዚህ መጽሐፍ ከፍተኛ ድጋፍዋን

ሰጥታለች፡፡ ለዚህም ተግባርዋ ‹‹Eስካሁን ከሠራችው የሚልቅ Aስደናቂ ሥራዋ ነው፡፡›› ተብሎ

ከፍ ያለ ሙገሳ Aግኝታበታለች፡፡

• በመጀመሪያው የመረጃ መረብ ሴሚናር ወቅት የመጽሐፉን መልEክቶች ካደገችበት

‹‹ክርስቲያናዊ›› ሁኔታ Aንጻር Eስዴት Eንደምትመለከተው ስትጠየቅ ‹‹በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ

ከተመሠረተው ትምህርተ ሃይማኖት ‹ሳጥን› ውስጥ የወጣሁት ከ20 ዓመት Eድሜዬ ጀምሮ

ነው፡፡ ለዚህም ክስተት ምክንያት የሆነኝ በ20 ዓመት Eድሜዬ ‹EግዚAብሔር ቀናተኛ Aምላክ

ነው› ብሎ ካስተማረኝ መምህር የተማርኩት ትምህርት ነው፡፡ ቀናተኛውን ሳይሆን የፍቅርን

Aምላክ ማመን ፈለግሁ… ከክርስትና ይልቅ ወደ EግዚAብሔር የሚያደርሱ ብዙ መንገዶች Aሉ

ብዬ የማምን ክርስቲያን ነኝ፡፡›› በማለት ምላሽዋን ሰጥታለች፡፡
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4. መጽሐፉ Aደገኛ የሚሆነው ስለምንድር ነው?
ግማሽ Eውነታ የያዘ መጽሐፍ በመሆኑ

• መጽሐፉ የሰው ልጆች የሚገጥሙAቸውን ቁጣን፣ ሐዘንን ሌሎቹንም Aስመልክቶ

ችግሮቹን ሊፈቱ የሚችሉበትን Aንዳንድ Eውነታዎች ይጠቁማል፡፡ ለምሳሌ ብዙ

ሕማምና መከራን ወደዚህ ዓለም ያመጣው ሥጋችን ነው፣ በሁኔታዎች ውስጥ በሐዘን

ለመዋጥ የምንገደደው AEምሮAችና ባለፈው ጉዳትና በሚመጣው ፍርሐት (ስጋት) 

ውስጥ ስለሚዘፈቅ ነው… የሚሉ ሐሳቦቹ ተጠቃሽ ናቸው፡፡

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን መጠቀሙ

• Eንደ በርካታዎቹ ሐሰተኞች ነቢያት ሰይጣናዊ ሥራዎቻቸውን ሐሰተኛ ከሆነው

ክርስቲያናዊ ሐሰት ጋር ቀላቅለው ያቀርባሉ፡፡ ‹‹Eውነተኛ ክርስትና›› ከፍልስፍና ጋር

ጠብ የለውም ይስማማል ለማለት ጌታችን በመዋEለለ ሥጋዌው ካስተማረው

ትምህርትና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችንን በመጽሐፉ ውስጥ Aልፎ Aልፎ ጠብ

Aድርገው ማቅረቡ መጽሐፉን Aደገኛ ያደርገዋል፡፡ ይህ መጽሐፍ 25 የመጽሐፍ ቅዱስ

ጥቅሶችና ማገናዘቢያዎች Aሉት፡፡
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5. መልEክቶቹ ሲፈተሹ

• ስለ EግዚAብሔር

• መጽሐፉ

• በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸው EግዚAብሔር ከሰው የሆነው የሕይወት

ኃይል ነጸብራቅ ነው፤ ሁሉ ከEግዚAብሔር EግዚAብሔርም ከሁሉም

ተገኝቷልና ሁሉም ቁሳዊ ነገሮች ከመንፈሳዊው የሕይወት ኃይል ጋር

ወደ መተባበር መመለስ ያስፈልጋቸዋል፡፡

• የመጽሐፍ ቅዱስ መልስ

• EግዚAብሔር የሰማይና የምድር ፈጣሪ Eንጂ የሰማይና የምድር Aካል

Aይደለም፡፡ ዘፍጥ 1፡1፡፡ EግዚAብሔር Aንድም ሦስትም - ሥላሴ ነው፡፡

ቀዳ ዮሐ 5፡7፡፡

• EግዚAብሔር ራሱን ለፍጥረቱ በፍጥረቱ መዝ 19፡1፣ በቅዱሳት

መጻሕፍቱ ዮሐ 5፡39 Eንዲሁም በAንዱ ልጁ በጌታችን በAምላካችን

በመድኃኒታችን በIየሱስ ክርስቶስ ገልጧል፡፡ Eብ 1፡1-2፡፡
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5. መልEክቶቹ ሲፈተሹ

• ስለ ሰው ልጅ ተፈጥሮ

• መጽሐፉ

• ሰዎች ስለ ተፈጥሮAቸው Eና ከAንዱ የሕይወት ኃይል ጋር Aንድ መሆናቸውን

ማወቅ ይችላሉ፡፡

• Eኛ ብቸኛ ሳንሆን የAንድ ሕይወት ኃይል ቁሳዊ መገለጫዎች ነን፡፡

• የመኖራችንም ትርጉሙ የAንዱ ሕይወት ኃይል በዚህ ዓለም Eንዲታወቅ ነው፡፡

‹‹በዚህ ዓለም የመኖራችን ምስጢሩ ያን ኃይል ወደዚህ ዓለም ለማምጣት ነው፡፡››

ገጽ 78፡፡

• ‹‹Eውነት ከAንተ ተነጥሉ የሚታይ Aይደለም፤ Aንተ Eውነት ነህና፤ በሌላ ቦታ

ስትመለከተው ልትሳሳት ትችላለህ፤ ዋናው ነገር Aንተ Eውነት መሆንህን ማወቅ

ነው፡፡›› ገጽ 71፡፡

• መጽሐፉ Eኛ Eውነት መሆናችንን ለማስረዳት Iየሱስ ‹‹Eኔ መንገድ፣ Eውነትና

ሕይወት ነኝ›› ብሏል ይለናል፡፡ በAባባሉም ጌታችን ‹‹በEኔ ካልሆነ ማንም ወደ

Aባት ሊደርስ Aይችልም›› ያለውን ግን ይዘለዋል፡፡
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• ስለ ሰው ልጅ ተፈጥሮ

• የመጽሐፍ ቅዱስ መልሶች

• ሰዎች በEግዚAብሔር Aምሳል በራሱ በEግዚAብሔር ተፈጥረዋል፡፡

• የለበስነው ምድራዊ Aካላችን ጊዜያዊ ሲሆን ነፍሳችን ግን ዘላለማዊት ናት፡፡ መክ

12፡7፡፡ በርግጥ Eያንዳንዳችን በEግዚAብሔር የተዘጋጀልንን ዓላማ የመፈጸም

ኃላፊነት ያለብን ስንሆን ይህኑ ለማሳካትም ሆነ Eድላችን Eንዲሰምር

ከEግዚAብሔር ጋር መኖር Aለብን፡፡ ዮሐ 5፡29፣ ማቴ 7፡21-23፡፡

• ጌታችን Eንደቃሉ የምንኖር ከሆነ ‹‹Eውነትን Eንደምናውቅ›› ነገረን Eንጂ

‹‹Eውነት ትሆናላችሁ›› Aላለንም፡፡ ዮሐ 8፡31-32፡፡

• ኃጢAትና ክፋት

• የመጽሐፉ መልEክት

• ኃጢAት ሰው የራሱን ኅልውና Eንዳይረዳ የሚገድበው በሽታ ነው፡፡ Eኛ Aካላችንን

ወይም Aሳባችንን ስላልሆንን ስለምንሠራው ኃጢAት ተጠያቂ Aይደለንም፡፡

‹‹በዓለም ውስጥ ለኃጢAት ተጠያቂ የሚሆነው Aለማወቅ ነው፤ ሰዎች በሕመም

በተያዘ ሰውነት ለሚሠሩት ኃጢAት ተጠያቂ Aይደሉም፡፡›› ገጽ 163፡፡
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• ኃጢAትና ክፋት

• የመጽሐፍ ቅዱስ ምላሽ

• በኃጢAት የተነሳ የሰው ወገኖች ሁሉ (ከEመቤታችን በቀር) ውጤቱን Eዳውን

ተሸክመን Eንወለዳለን፡፡ ይህም ክፉን የማወቅ Eውቀት የተገለጠው ከEግዚAብሔር

ስንለይ ነው፡፡ ‹‹ሁሉ ኃጢAትን ሠርተዋልና የEግዚAብሔርም ክብር ጎድሎAቸዋል››

ሮሜ 3፡23፣ ‹‹የኃጢAት ደመወዝ ሞት ነውና፤ የEግዚAብሔር የጸጋ ስጦታ ግን

በክርስቶስ Iየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው። ›› ሮሜ 6፡23፡፡

• ድኅነት

• የመጽሐፉ መልEክት

• መልካም ለመሆን በመጣጣር መልካም Aትሆንም፣ በAንተ ውስጥ መልካምነት ግን

ፈልገውና ከውስጥህ Eንዲመነጭ ፍቀድለት፤ ይህም ሊሳካ የሚችለው መሠረታዊ

የሆነ የAስተሳሰብ ለውጥ ስታደርግ ነው፡፡›› ገጽ 13፡፡

• ስንሞት በሰማይና በምድር ባለው የሕይወት ኃይል ውስጥ Eንደ Aንድ ልዩ ፍጥረት

ሆነን Eንኖራለን፡፡

• የምናምነው ምንም ይሁን ምን በምድር በሚኖረው ሕይወታችን ሁላችን Aንድ የጋራ

ግብ Aለን፡፡
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• ድኅነት

• የመጽሐፍ ቅዱስ ምላሽ

• ሰው መልካም ሆኖ የተፈጠረ ቢሆንም በበደል የተነሳ ግን ጸጋውን ተገፎAል፡፡ ሮሜ

7፡15-24፡፡

• ሁላችንም በመንፈስ ሕያው ነን፡፡ ዮሐ 5፡28-29፡፡ በሥጋ ከሞትን በኋላ መንፈሳዊ

ኑሮ በወዲያኛው ዓለም ይጠብቀናል፡፡ የወደፊት Eድላችን ግባችንም የሚወሰነው Aሁን

ከጌታችን ጋር ባለን ግኑኝነትና ቃሉን ለመፈጸም Eንደመፍቀዳችን መጠን ነው፡፡

‹‹Eውነት Eውነት Eላችኋለሁ፥ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም

ሕይወት Aለው፥ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ Eንጂ ወደ ፍርድ Aይመጣም። ›› ዮሐ

5፡24፡፡

• ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ

• የመጽሐፉ መልEክት

• ጸሐፊው ጌታችንን ‹‹የበራለት ሰው ነው፡፡ ይህን ብሩህነቱን ይዞ ቡድሃንና ይህን ሓሳብ

ለሕዝብና ለማኅበረሰቡ የሚያስተላልፉ ሰዎችን ተቀላቀላቀለ›› ይለዋል፡፡

• ጸሐፊው በመቀጠልም Iየሱስ ‹‹ተራ ሰው Eንጂ EግዚAብሔር Aይደለም፤ ልዩ

ያደረገው ነገር Eርሱ የAንድ ሕይወት ኃይል Aካል መሆኑን ማወቁ ነው፡፡›› ይለዋል፡፡
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• ጌታችን Aምላካችን መድኃኒታችን Iየሱስ ክርስቶስ

• የመጽሐፍ ቅዱስ ምላሽ

• ጌታችን Aምላካችን ‹‹Eኔ መንገድና Eውነት ሕይወትም ነኝ፤ በEኔ በቀር ወደ Aብ የሚመጣ

የለም።›› ብሎናል፡፡ ዮሐ 14፡6፡፡

• ቅዱስ ጴጥሮስም ስለ ጌታችን ሲናገር ‹‹መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ Eንድንበት ዘንድ

የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና። ›› የሐዋ 4፡12፡፡

• ቅዱስ ዮሐንስም ‹‹በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በEግዚAብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም

EግዚAብሔር ነበረ። ›› ብሎናል፡፡ ዮሐ 1፡1፡፡

• ይህ መጽሐፍ በዘመናችን ዓለም Eየተዋወቀችው የምትገኘው Eንግዳ የAዲሱ ዘመን መንፈሳዊነት Aንድ

ገጽታ ነው፡፡

• ይህም ውጊያ ለOርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን Eንግዳ ስላልሆነ Eነዚህን የሰይጣንን

መውጊያዎች ካል ቆሮ 2፡11፡፡ በጽንዓትና በማይናወጽ Eምነት ሆነን መቋቋም ይገባናል፡፡ ቀዳ ቆሮ

15፡58፡፡

• ቅዱስ ጳውሎስም በመልEክት ‹‹Eንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን፥ Eንደ ሰው ወግና Eንደ ዓለማዊ

Eንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱም መታለል ማንም Eንዳይማርካችሁ ተጠበቁ።››ቆላ

2፡8፡፡ Eንዳለን ከሐሰት መምህራንና ትምህርቶች በEውነተኛይቱ ሃይማኖትና በምግባር ሆነን

Eንጠበቅ፡፡



ይቆየን፡፡ይቆየን፡፡

For your queries or questions EFor your queries or questions E--mail: mail: 
kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com
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