ዮም ፍሥሓ ኮነ!
በእንተ ተዝካረ-ጾሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ መሲሕ!
ይድረስ፦ በቅዱሱ ኪዳን ለተናፈቅህ ወንድሜ፡ ኪዳናዊ ተገኝ ይመር!
እግዚአብሔር ይመስገን፡ እኛ፡ ኹላችን፡ በያለንበት፡ በመልካም ሕይወት
እንደምንገኝ ኹሉ፡ አንተም፡ ከተወደደች ባለቤትህ ጋር፡ በዚሁ ኪዳናዊ የሕይወት
መልካምነት እንደምትኖር፡ በመንፈስ ቅዱስ አምናለሁ።
ይህ የመልስ እ-ጦማሬ የዘገየብህ፡ በአገልግሎት ብዛት በመጠመዴ መኾኑን
ዐውቀኸው፡ በቅድሚያ፡ ይቅርታህን እንድትለግሠኝ እጠይቅሃለሁ።
በማስከተልም፡ በፌስ-ቡክ መድረካችን ላይ ላቀረብሃቸው፡ ኹለት ጥያቄዎችህ፡
መልሶቹን፡ እንደሚከተለው አበርክቼልሃለሁ፦
፩ኛ፡ በላክኸው ሥዕላዊ ዐባሪ ላይ ሠፍሮ እንደሚነበበው፡ ጥምቀት፡
በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ ከመጀመሪያው አንሥቶ፡
በያመቱ የሚከበረው፡ ጥር አንድ ቀን ስለኾነ፡
በአንተ አጻጻፍ፡ "የተለጠፈው"
ተብሎ፡ የሠፈረው፡ ጥር ፩ ቀን፡ ትክክል ነው። ስሕተቱ፡ "ጥር ፲፩ ቀን ነው!"
የሚለው ነው።
አዎን! በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ዘንድ፡ የጥምቀት
በዓል፡ በየዓመቱ የሚከበረው፡ ከ፴፬ ዓመተ-ምሕረት አንሥቶ፡ ለ፫፻ ዓመታት ያህል፡
በጥር ፩ ቀን ነበር። ይኸውም፡ በኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ህንደኬ የእግዚአብሔር
መንግሥት ዘመን፡ በገንዘብ ምሉክነት ያገለግል ከነበረው፣ ከኢትዮጵያዊው ጃንደረባ
ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው።
እርሱም፡
በመጀመሪያ፡
በመንፈስና
በእሳት
የኾነውን
እውነተኛውን፡ የእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕን ጥምቀት፡ በቀጥታ ከመንፈስቅዱስ፣ በውኃ የኾነውን ደግሞ፡ ከሓዋርያው ፊልጶስ የተቀበለው፡ ከኢየሩሳሌም
ወደጋዛ፡ የአምልኮ ጉዞ በማካኼድ ላይ የነበረው፥ "ባኮስ" የሚባለው፡ "የአዲስ ኪዳኑ
አቤሜሌክ" ነው።
ይኸው የጥምቀት ዓመታዊ በዓል፡ በእውነተኞቹ የኢትዮጵያ
ልጆች ዘንድ፡ በዚሁ፡ በጥር ፩ ቀን እየተከበረ ቀጥሎ ሣለ፣ ነገር ግን፡ በ፫፻፴ ዓ. ም.
ግድም፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን መነኮሳትና ጳጳሳት፡ በኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ፡ የቤተ-ክህነቱን ዘርፍ ሥልጣን እንደያዙ፡ ወዲያው፣
በይፋ፡ ወደጥር ፲፩ ቀን ተዛውሮ እንዲከበር ስላደረጉት፡ እነሆ፡ ከዚያ በኋላ፡ ለ፩ሺ፮፻
ዓመታት እስከዛሬ፡ ይኸው፡ በእየዓመቱ፡ በዚሁ፡ በጥር ፲፩ እየተከበረ ይገኛል።
ልክ፡ እነዚሁ፡ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን መነኮሳትና
ጳጳሳት፡ በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ፡ በመስከረም ፩ ቀን የሚውለውንና
የሚከበረውን፡ የእግዝእተብሔር እም፡ ድንግል ማርያምንና የልጇ የወዳጇን፡
የእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ መሲሕን የልደታት ዕለት፡ ወደግንቦት ፩ ቀንና
ወደታኅሣሥ ፳፰/፳፱ ቀኖች አዛውረው እንዲከበሩ እንዳደረጉት ኹሉ ማለት ነው።

ይህ ቀውስ የተደረገበትን ምክንያትና ኹኔታ የሚያብራራው፡ የዚህ
ዝክረ-ነገር እውነታ፦
፩. የመጀመሪያውን፡ የአርእስቱን ገጽ፡ ለዓይነት፡
በብርሃናዊ ቅጂ ገልብጠህ፡ በላክኸው፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡
የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ ባስተላለፈችው፡ የኅዋ-ሰሌዳችን መልእክት
ውስጥ፡ በገጽ ፲፯ ላይ እና፡
፪. በዚያው፡ የኅዋ-ሰሌዳችን ዋና ገጽ የመድረክ አርእስት
መካከል ባለው በመለኮታዊው የዐዋጅ ዝርዝር፡ በቍጥር ፲፫/፳፻፰ በወጣው፣ በ፲፫ኛው
መለኮታዊ ዐዋጅ ውስጥ፥ በገጽ ፲፬ ላይ፡ በሰፊውና በሚበቃ ተብራርቶ ስለሚገኝ፤
እነዚያን ጽሑፎች፡ አላየሃቸው ከኾነ፡ እንድትመለከታቸው እጋብዝሃለሁ።
ይህ የመልስ እ-ጦማሬና እነዚህ የመልእክት ጽሑፎች፡ "ወይንስ
እኔ ያልገባኝ ነገር ይኾን? እስኪ ትንሽ ዘርዘር አድርገው ቢያሳውቁኝ?" ብለህ
ላቀረብኸው ጥያቄ፡ መልስ ኾነውህ እንደሚያረኩህ አምናለሁ።
፪ኛ፡ በኹለተኛው ጥያቄህ ውስጥ የሠፈሩትን ዝርዝር ጉዳዮች፡ የያዘውንና
ለዓይነት ያህል፡ አንዱን ገጽ፡ በብርሃናዊ ቅጂ ገልብጠህ፡ በዐባሪነት በላክኸው፡
"ራእየ-ማርያም" በሚለው የመጽሓፍ ቅጽ ውስጥ፣ በነጠላና በአጠቃላይ፡ የታቀፈው
ሃይማኖታዊ ይትበሃል፡ የእኛ፡ የቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች ሳይኾን፡
ከኦሪታውያኑ አይሁድ ካህናትና ከኦርቶዶክሳውያኑ የግብፅ መነኮሳት የተወረሰ በመኾኑ፡
ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት አትቀበለውም።
ስለዚህ፡ በአንተ በኩል፡ በዚህ ረገድ፡ የማወቅ ፍላጎትህን
ለማርካት የምትሻ ከኾንህ፡ የዚሁ መጽሓፍ ባለቤት የኾነችውን፡ በኢትዮጵያ፡ የግብፅ
ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን ቅርንጫፍ የኾነችውንና ራሷን፡ "የኢትዮጵያ፡ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን" ብላ የምትጠራውን፡ የመነኮሳትና የጳጳሳት ድርጅት፡ በቀጥታ
መጠየቁ የሚሻል ይኾናል።
በቅዱሱ ኪዳን ወንድምህና የአገልግሎት ባልደረባህ፦
ኪዳናዊ ኤርምያስ ከበደ ወልደ-ኢየሱስ [ንቡረ-እድ ዘአኵስም ጽዮን።]

