" ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር መንግሥት " ከተሰኘ የፌስቡክ ድህረ ገጽ የኢትዮጵያዊነታ
ችን መገለጫ በነበረው የንስር ጠልሰምዙሪያ ሰፋ ያለ ምላሽ የተሰጠኝ ሲሆን አዘጋጆቹን
በእግዚአብሔር ስም ላመሰገን እወዳለሁ ምንም እንኳ እኔ ላነሳሁትየጠልሰማት ተምሳሌ
ትነት ቀጥተኛ ምላሽ ባይሰጠኝም፡፡ በመቀጠል ጸሀፊው በምላሻቸው ላይ ''.
..ሞአ አንበሳ ዘእምነገደይሁዳ!'' ማለትም፡ "ከይሁዳ ነገድ የተገኘው አንበሳ ድል አደረ
ገ!" የሚለውን መለኮታዊ ቃል በመቃረንና ፥ ባዕዳን በኾኑየ''ንሥር ዓርማ'' እና ''ስድስ
ቱ ምሥጢረ ጥበባት''፡ በሚል በመተካት፡ የተቃውሞ ትችታቸውን አቅርበዋል . .
."ሲሉ የንስር ጠልሰምን ባእድ አድርገው አቅርበውታል፡
፡ ታዲያ በላሊበላ አብያተክርስትያናት የውስጥ ግድግዳዎች ላይየምናገኛቸውን ባለሁለት
አንገት እና ባለ አንድ አንገት የንስር ጠልሰሞች ብሎም
መርበብተ ሰለሞን
መጽሀፈ ሸረረቢ
መጽሄተ ሰለሞን
መፍትሄ ስረይ...
አቃቤ ርዕስ በተባሉት እና በሌሎችም እጃችን ባሉ በርካታ ጥንታዊ የጸሎት መጽሀፍቶ
ቻችን ላይ የምናገኛቸውን የንስርጠልሰማት ባእዳን ናቸው እያላችሁን ይሆን ????
የተነሳንበት ዓላማ አንድ ነውና የሃሳብ ልዩነቶቻችን ላይ እዛ ማዶ እና እዚህ ማዶ ሆኖ
ከመመላለስ በጋራ በመስራት እውነቱንመግለጥ የተሸለ መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ በ
መሆኑም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ካላቸው መንፈሳዊሃብቶች መካ
ከል አንዱ በሆነው ጠልሰም ላይ ያላችሁን አስተምህሮት እንድትገልጹልኝ በእግዚአብ
ሔር ስም እጠይቃለሁ፡፡
አመሰግናለሁ !!!
ራፋቶኤል
'' መጽሐፈ ሸረረቢ ይህ መጽሀፋ ጥንታዊ ከሆነው መፍትሄ ስረይ ከተባለው መጽሀፍ አ
ንዱ ሲሆን አባቶች የተለያዩ ህመምተኞችን ለመፈወስ እንዲሁምከተለያዩ ሰዎች ከክፉ
ሃይላት ጋር በመተባበር የሚሰሯቸውን ተንኮሎች ለማክሸፍ የሚጠቀሙበት አስደናቂ እ
ና መንፈሳዊ ሃይል ያለው ኢትዮጵያዊመጽሀፍ ነው፡፡
˝. . .
.በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎት በእንተ መፍትሄ ሥረይ
ሸረረቢ ቃለ ሸጀ ለበሐጂ ሉጀል ዠል ምዝልሁ ወዠቤላሃቢኝዡ ሚዝ አሚኝ ሚጀአኩ
ክ ቁር ብር ጀከቢላ መአንኸ መናኽኒኽ ብጀል መኸኖን ኸረላ ሸረላ ሃሪባ በአሚኪላኸ
ቀይሸጃ ፈታሔም ተፈታሕ ጀኸሸደራራን ያሸኪያያ ጀጀኩ ችሂ ችሩሩ አመርመራ ጀኩ
ችያፍ ሚሸር ሽሽኸቁቁ ቁሬሬ ሸሕረፋራ ቀቀበ ጁን ከለሸጁን ሚማ ጀኸ ሸበርር አልሽ

ፋ መኸት ሽፈፋከርሸጀኤል ልደል ኽብራ ጀኽብራ ጀረጀጀ ውሂሙ . . . .
.˝ ከሸረረቢ የጸሎት መጽሀፍ የመጀመርያ ክፍል የተወሰደ፡
መርበብተ ሰለሞን ይህ መጽሀፍ ሌላው የመፍትሄ ስረይ መጽሀፍ ክፍል ሲሆን የጥንታዊ
አባቶቻችንን እና የጠቢቡ ሰለሞንን ጠበቦች በአንድነት የያዘነው፡
፡ በዚህ መጽሀፍ ውስጥ የተለያዩ በርካታ መንፈሳዊ ሃይል ያላቸው ጠልሰሞች የሚገኙ
ሲሆን ከጸሎቱ ጋር በመሆን የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ፡፡
ጠቢቡ ሰለሞን ቤተመቅደሱን ሲገነባ አጋንንት ሲያዝበት የነበራቸው መንፈሳዊ ጸሎቶች
ና ጥበቦች በዚህ መጽሀፍ ውስጥ ተካተዋል፡
፡ የኛ አባቶችምአጋንንት የተጠናወታቸውን ሰዎች እንዲሁም በአጋንንት አማካይነት ህ
መምተኛ የሆነ ሰው ሲገጥማቸው በቀጥታ አጋንንቱን አዘው ከሰዎቹ የሚያስወጡሲሆን
ይህም ከእግዚአብሔር ያገኙት መንፈሳዊ ጥበብ በዚህ መጽሀፍ ውስጥ ተካቶ ይገኛል፡
፡ በአሁኑ ወቅት በገበያ ላይ መርበብተ ሰለሞን የሚሉመጽሀፍቶች የሚገኙ ሲሆን ሙሉ
በሙሉ የመጽሀፉን ይዘት ያላሟሉ ገበያ ተኮር መጻህፍት ናቸው፡፡
ጸሎተ ገድራ ጸሎተ ገድራም ሌላኛው የመፍትሄ ስረይ መጽሀፍ ክፍል ሲሆን አባቶች
ከ30 በላይ ለሚሆኑ በሽታዎች ፈውስ ለመስጠት ይጠቀሙበት የነበረአስደናቂ የጸሎት
መጽሀፍ ነው፡
፡ እንደሌሎቹ የመፍትሄ ሥረይ መጽሀፍት ሁሉ መጽሀፈ ገድራም የራሱ የሆነ ገቢር ያ
ለው ሲሆን እንደ ህመሙ አይነትገቢሩም ይለያያል፡፡
˝ . . .
.በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ ጸሎተ ገድራ በእንተ ሕማመ ዓይ
ነት ዓይነ ወርቅ ዓይነ ባርያ ወሌጌዎን ዘውእቱ ሕማመ ዓይነትወእንዘ የሐውር እግዚእ
ኢየሱስ ውስተ ባሕረ ጥብርያዶስ ወምስሌሁ ፲ወ፪ ሐዋርያ ርአዩ መልክዐ ብእሲት ዓረ
ጊት ነቢራ ላዕለ ኆኃት ወይእቲ መፍርህትጥቀ አሰይንቲሃ ከመወርቅ ቀይሕ አዕዳዊ ሃኒ
ወአዕራሪሃኒ ከመ ሠረገላ ወይወጽአ እምአሃሃ ነበልባለ እሳት . . .
.˝ ከጸሎተ ገድራ የጸሎት መጽሀፍየመጀመርያ ክፍል የተወሰደ ፡፡: ''

