
 

 

 

የብጹዕ አቡነ ዘካርያስ  የአዲስ አመት መልእከት  ፣ ጳጉሜ   3  2005 ዓ.ም 

                              በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 

ከዚህ በኋላ ንጉስ ዳርዮስ በምድር ላይ ለሚኖሩ ሕዝቦች መንግስታትና ልዩ ልዩ ቋንቋ ለሚናገሩ ሰዎች ሁሉ እንዲህ የሚል መልዕክት 

ፃፈ “ሰላም ይብዛላችሁ!” በማንኛውም በመንግስቴ ግዛት ያለ ሰው ሁሉ የዳንኤልን አምላክ እንዲፈራና እንዲያከብር ይህን አዋጅ 

አውጥቻለሁ። 

“ እርሱ ለዘላለም የሚኖር ህያው አምላክ ነውና መንግስቱ አይጠፋም ለግዛቱም መጨረሻ የለውም። እርሱ ይታደጋል፣ ያድናልም፣ 

በሰማይና በምድርም ምልክቶችንና ድንቆችን ያደርጋል ዳንኤልን ካንበሶች አፍ አድኖታል።” (ዳን 6፣25-27) 

ለባህሪው መጀመሪያ የለውም፤ ለአኳኋኑም  ፍጻሜ የለውም ፣ለዘመኑም ቁጥር የለውም፣ ለዓመታቱም ልክ ስፍር ቁጥር የለውም፣ 

ለውርዝውናው (ለሃያልነቱ ) ማርጀት የለበትም፣ ለሀይሉ ፅናት ድካም የለበትም፣ ለመልኩ ጥፋት መለወጥ መጨማዳድ  መጨማተር 

( መሸብሸብ) የለበትም ፣ ለፊቱ ብርሀን ጨለማ የለበትም ። (ቅዳሴ ኢጲፋኒዮስ ም. 1 ፣ 4-5) 

የተከበራችሁ በከተማውም ሆነ በገጠሩ የምትኖሩ በስራም ሆነ በትምህርት በስደትም ሆነ በጉብኝት እንዲሁም በህክምና ምክንያት 

በየሆስፒታሉ የምትገኙ የኢትዮጲያ  ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሀይማኖት ተከታዮች በኢትዮጲያ፣ በምድረ አሜሪካና ባካባቢው የምትገኙ 

ሁላችሁ ምዕመናን  በቅዱሳት መፃህፊት እንደተነገረው ለዘላለም የሚኖር የዘመናት ጌታ የህይወት ባለቤት እግዚያብሔር እንኳን 

ለአዲሱ ዘመን ዘመነ ማርቆስ አደረሳችሁ።     ይሕ. አሜን! 

እንደሚታወቀው ሁሉ ዓለም ባለመኖር ከቆየች በኋላ እግዚያብሔር አምላክ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ ፈጠራት በሷም ላይ የሰው 

ልጆችን ፈጠራቸው። እነዚህም የሰው ልጆች ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት ስራቸውን የሚሰሩበት መርሃ ግብራቸውን የሚያወጡበት 

እረፍት የሚያደርጉበት ሰንጠረዥ ፣በገና ፣ፈረስ ግልቢያ፣ ውሀ ዋና ይህን ሁሉ ሚያደርጉበት ዘመን ለእነሱ አስፈላጊ በመሆኑ በዕለት፣ 

በሰዓት፣ በቀን፣ በሳምንት፣ በወር ፣ በዓመት ተከፋፍሎ ተወሰነ። የአፅዋማት የበዓላት ማውጫ መቁጠሪያ መስፈሪያ መለያ ተሰጠ። 

እነዚህንም አፅዋማት በዓላት ሚወጡበትንና  የሚገኙበት አዕዋድ ፣አበቅቴ ፣መጥቅዕ ይባላሉ። እነዚህንም ምዕመናን ሁሉ ጠንቅቀው 

ማወቅ አለባቸው። በተለይም ካህናት ዲያቆናት መምህራን የቁጥሩን መፅሀፍ ለራሳቸው ለማወቅ ለምዕመናኑ ለማስረዳት ይችሉ ዘንድ 



ጠንቅቀው ማወቅና መረዳት ይገባቸዋል። ስለዚህም በአዲስ ዓመት በአዲስ ዘመን መልካም ነገር መስራት ይገባል። አባቶቻችን ምንም 

ያህል ረጅም ዘመን ቢኖሩም መልካም ሥራም ቢሠሩም ምንም መልካም ሥራ እንዳልሠሩ በትህትና ይገልጻሉ ዘመናችንን በከንቱ 

አሳለፍን ብለው ይናገራሉ። ከነዚህም አበው መካከል አንዱ ፃድቁ እዮብ እንዲህ ይላል “… ዘመኔ ከሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ 

ትቸኩላለች…” (እዮብ 7፣ 6) ይህም ማለት ለመልካም ሥራ ያለውን ጉጉትና ፈቃድ ያመለክታል። 

 

አንዳንዶች  ደግሞ ብዙ ዘመን ሲኖሩ ከዘመናቸው ጋር አጥጋቢ  ሥራ አንዳልሰራ ተመዝግቧል፥ ለምሳሌም ማቱሳላን ብንጠቅስ 

የህይወት ዘመኑ 969 ዓመት ነበር (ዘፍ 5፣27) ማቱሳላ ይህን ያህል ዘመን ሲኖር ምንም የተጠቀሰለት የመልካም ሥራ ታሪክ 

አልነበረው። በኖሩበት ረጅመ ዘመን መልካም ሥራ ከሰሩት ደግሞ አባታችን አዳም  የኖረበት  ዘመን ሁሉ 930 ዓመት ነበር እርሱም 

ዘመኑን በንስሃ በማሳለፍ ከፈጣሪው ጋር በእንምባ በንስሃ በፀሎት የመታረቂያ ጊዜ አድርጎታል በዚህም ሥራው ይመሰገናል። 

የሰው ልጆች ዘመናቸው ቢበዛም ቢያጥርም መልካም ስራ ይጠበቅባቸዋል። በእድሜአቸው ብዛት መልካም ሥራ ያስመዘገቡም 

ያልሰሩም ቢኖሩ የእድሜአቸው ማነሰ መልካም ሥራ ከመስራት ያልገደባቸው ቅዱሳን አበው፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እንደነበሩ መፀሐፍ 

ቅዱስም የቤተ ክርስቲያናችንም ታሪክ ይገልፅልናል።  ለዚህም ማስረጃ በዋነኝነት ቅዱስ ዩሐንስ መጥምቅን ሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስን 

መጥቀስ እንሻለን። መጥምቀ መለኮት የተባለው ቅዱስ ዩሐንስ  30 ዓመት እና ጥቂት ወራቶች ከኖረ በሁዋላ በሰማዕትነት አልፏል።  

ነገር ግን በዚህች አጭር ዘመኑ እንደሱ መልካም ስራ የሰራ ማንም እንዳልነበረ በጌታችን በመድሃኒታችን ባኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት 

ተመስክሮለታል።  

“እውነት  እላችኋለሁ  ከሴት ከተወለዱት መካከል እንደ መጥምቁ ዮሃንስ ያለ አልተነሳም…” (ማቴ. 11፣11) 

ቅዱስ ቂርቆስም በ3 ዓመቱ ስለጌታችን መድሃኒታችን እየሱስ ክርስቶስ መስክሮ እናቱን በሄኢማኖት አፅንቶ፣ ነበልባለ እሳትን አጥፍቶ ፣ 

አስደናቂ ታምራትን አድርጎ በሰማእትነት አርፎል። እርሱንም መድኃኒታችን እየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ከፈጣሪህና ከዬሃንስ መጥምቅ በቀር 

የሚበልጥህ የለም ብሎ ቃል ኪዳን ሰጦታል። (ድጓ ያሬድ) 

እንግዲህ ወደኛ ወደራሳችን ስንመለስ በራሳችን በኩል ያለውን እንመለከታለን አባቶቻችን በረጅሙም ሆነ ባጭሩ ፈጣሪያቸውን 

በመልካም ስራቸው ደስ እንዳሰኙት እኛም በተፈቀደልን ዘመን ወይም በተሰጠን እድሜ በቀጥተኛው መንገድ በህገ ወንጌል እየተመራን 

ሀይማኖታችንን አፅንተን ስነምግባራችንን አቅንተን  ለፌ ወለፌ (ወዲያና ወዲህ) ሳንል ፈጣሪያችንን እያገለገልን መንግስቱን ለመውረስና 

ስሙን ለመቀደስ ተጋድሎ ማድረግ አለብን ። ምክንያቱም እርሱ ባለቤቱ በጠባቡ በር ትገቡ ዘንድ ተበራቱ ብሎናል። እንግዲህ በአዲሱ 

ዘመን በአዲስ ህይወት በአዲስ መንፈስ  በአዲስ አመለካከት ማለትም በቀና ልቦናና በታረመ ህሊና ራሳችንን ለፅድቅ አስገዝተን የተቸገሩ 

ወገኖቻችንን እንድንረዳ ፤የታመሙትን እንድንጎበኝ፤ የደከሙትን እንድናጽናና ዚግጁዎች ሆነን መገኘት ይኖርብናል ። አዲስ ዘመን 

ዓመተ ምህረት ተብሏሏልና በዚሁ ተልዕኳችን ወይም አገልግሎታችን ቸርነትን ምህረትን ሰላምን ደግነትን እንድናክልበት የግድ መሆኑን 

መፅሀፍ ቅዱስ ያዘናል። 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር! 

አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር  ክብር ምስጋና ይግባው። የእመቤታችን የቅድስት ድንግልማርያም 

ፍፁም በረከትና ረድኤት አይለየን!  

ይ.ሕ፣ አሜን!   

 

ብጹዕ አቡነ ዘካርያስ የኒውዮርክ እና የሰሜን ምስራቅ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ፣ ጳጉሜ 3  2005 ዓ.ም 

 

  


