
 

ለተወደድህና ለተከበርህ ኪዳናዊ ወንድሜና የክህነት ባልደረባዬ ሀብተ ማርያም! 

 

 ከኪዳናዊው ቤተሰብህ ጋር እንደምን ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደኅና 

ነን። 

 አንተ እና ልጆችህ፡ በዕለተ ሰንበት፡ መስከረም ፫ ቀን፣ ፳፻፯ ዓመተ ምሕረት፡ 

በእየራሳችሁ የእጅ ጽሕፈት ከትባችሁ፡ በደብዳቤ ቤት በኩል የላካችሁልኝ ጦማር 

ደርሶኝ፡ "እግዜር ይስጥልኝ!" በሚል ምርቃት ተቀብዬ አነበብሁት።  

ይህ መልሴ የዘገየው፡ በመጠሪያ ስሙ፡ "ዕጓለመልእክተ"፥ በጥምቀት ስሙም፡ 

"አርአያ ኢየሱስ" የተባለውን፡ የበኵር ልጇን በወለደችው፡ በኪዳናዊት መልእክተ 

ኤርምያስ ነፍሰጡርነትና ዐራስነት ምክንያት፡ ወደእርሷ ኼደን፡ እዚያ በመቆየታችን፡

በመኖሪያ ቤታችን ስላልነበርሁ መኾኑን አስቀድሜ ላሳውቃችሁ እወድዳለሁ።     

ቀጥዬም፡ በእየጦማራችሁ ውስጥ ያሠፈራችኋቸው ቃላትና ራሱ ሥነ 

ጽሑፋችሁ፥ ይልቁንም፡ ያቀረባችሁልኝ የጥያቄ ዓይነት፡ የቅዱስ ኪዳኗ ኢትዮጵያ፡ 

እውነተኛ ልጆች መኾናችሁን፥ ከዚህ የተነሣም፡ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ዘንድ ያለ 

መኾኑን እንደሚያመለክት እገልጽላችሁ ዘንድ የሚያስፈልገኝ ኾኗል። ይህን የመሰለው 

ጥያቄ፡ ከቅዱሱ ኪዳን ውጪ ከኾኑ ወገኖች፡ ሊሠርፅ አይችልምና።  

ኪዳናዊ ዘርፉም፡ እኒህን የመሰሉ ልጆችን በማፍራትህ፥ እነርሱንም በዚህ 

ሃይማኖትና ምግባር፥ ሥርዓትና እውቀት፡ ኰትኵተህ በማሳደግህ፡ ልትረካ፥ ልትመካና  

በሰማያውያኑ ወላጆቻችንም ዘንድ፡ ራስህን፡ እንደታማኙ አገልጋይ፡ እንደ"ገብር 

ኄር"፡ የባለሟልነት ሞገስንና ክብርን እንደተቀበልህ ልትቈጥር እንደሚገባህ ስነግርህ፡ 

ደስ እያለኝ ነው። 

 ከዚህ በኋላ፡ በየደብዳቤያችሁ ላቀረባችሁልኝ ተመሳሳይ ጥያቄ፡ መልሱን፡ 

እንደሚከተለው፡ ባጭሩ እገልጽላችኋለሁ፦  

፩. ለሥጋዊው ፍጥረተ ዓለም፥ የኋላ ኋላም፡ ይህን የመሰለውን ህልውና 

በፈቃዱ ለመረጠው የሰው ወገን ጭምር፡ የጊዜ መሥፈሪያ ኾነው ያገለግሉ ዘንድ፡ 

እግዚአብሔር አምላክ፡ ፀሓይን፥ ጨረቃንና ከዋክብትን የፈጠረው፡፡ "የእግዚአብሔር 

ቀን" በተባለው፡ "በአራተኛው ቀን" የጊዜ አቈጣጠር መኾኑን፡ በመጀመሪያ ማስተዋል 

ያስፈልጋል። 

በመልካሙ፡ የእግዚአብሔር መልክ የተፈጠሩት፡ አዳምና ሔዋን፡ 

የፈጣሪያቸውን ፈቃድና ሥርዓት አፍርሰው፡ ያልተፈጠሩበትን ክፉውን መልክና ኑሮ፡ 

በፍላጎታቸው መርጠው፡ በባዕዱ ፈቃድና ሥርዓት "እንኑር!" እስካሉባት አፍታ 

ድረስ፡ ይኖሩበት የነበረው፤ ያ የገነት ሕይወታቸው፡ በዚያ፡ "በእግዚአብሔር ቀን" 

መኾኑንም አለመዘንጋት ነው። 

 

-፩- 

 



ያም "የእግዚአብሔር ቀን"፡ በሰው አቈጣጠር፡ "ሽህ ዓመት"፥ ወይም፡ 

በቀን ሲመነዘር፡ "ሦስት መቶ ስድሳ አምስት ሽህ ቀን" ተብሎ የሚገመተው ነው፤ 

አንዲቷ "የእግዚአብሔር ቀን"፡ ከአንዷ የሰው ቀን ይልቅ፡ እጅግ ብዙ ጊዜ 

የምትበልጥ መኾኗን ለማሳየት እንጂ፡ "በኹለቱ መካከል ያለው፡ የብልጫ መጠን፡ 

በዚህ ይወሰናል!" ማለት አይደለም።  (መዝ. ፹፱፥ ፬። ፪ጴጥ. ፫፥ ፰።)  

ስለዚህ፡ አዳምና ሔዋን፡ ከፈጣሪያቸው መልካም ሕይወት ተለይተውና 

ከገነት ተባርረው፡ ለሞት ፍዳ፡ ወደተዳረጉበት የመከራ ኑሮ እስከተጣሉባት፡ 

እስከዚያች አፍታ ድረስ፡ የአኹኑ፡ የ"በዘንዜከሩ" ቀመር፥ ወይም፡ የጊዜ አቈጣጠር 

አላስፈለጋቸውም። በዚያ ሕይወታዊ ዓለም ውስጥ፡ የጊዜ መለዋወጥ፡ ፈጽሞ የለምና። 

አዎን! ሰዓታትንና ዕለታትን፥ መዓልትንና ሌሊትን፥ ሳምንታትንና 

ወርኃትን፥ ዓመታትንና ዘመናትን መቍጠር የተጀመረው፡አዳምና ሔዋን፡ 

የፈጣሪያቸውን ፈቃድና ሥርዓት አፍርሰው፡ ገነታዊውን የእግዚአብሔር ሕይወት 

እንዲያጡ ያደረጋቸውን፡ ያን፡ የሞት ኑሮን ጽዋ ከተቀበሉባት፡ ከዚያች አፍታ በኋላ 

ነው።  

በዚህ ረገድ ሲታይ፡ በአኹኑ፡ በ"በንዜከሩ" የማሥረቁ ሥርዓታችን 

አሠራር፡ ትክክለኛው ቀመርና ስያሜ፡ "ዓመተ ኪዳን" የምንለው፡ የእኛ እንጂ፡ 

"ዓመተ ዓለም" የሚሉት፡ የሌሎቹ አይደለም። ምክንያቱም፡ "ዓመተ ዓለም" 

የሚባለው፥ እናንተም፡ "ዓለም ከተፈጠረ፡ ስንት ዓመት ነው?" ብላችሁ 

የጠየቃችሁት፥ ኪዳናዊ ዘርፉም፡ "ዓለም ከተፈጠረ፡ አዳምና ሔዋን፡ እግዚአብሔርን 

በድለው፡ ከገነት እስኪባረሩ ድረስ፡ ምን ያህል ጊዜ ኖሩ?" ብለህ ያብራራኸው፡ ያ 

ጊዜ፡ በ"እግዚአብሔር ቀን" ውስጥ የተጠቃለለ ስለኾነ ነው። ያ ደግሞ፡ በሰው ቀን 

ተሠፍሮ፥ ተተምኖ፥ ወይም፡ ተቀምሮ ሊታወቅ አይቻልም። በእልፍ አእላፋት ቀመር 

ሊታሰብ ያዳግታል። የለምና።    

    በመሠረቱ፡ እስከዛሬና ዛሬ፥ ወደፊትም፡ ግዙፉ ሥጋዊው ዓለም 

እስከቆየ ድረስ፥ ሰውም፡ ምርጫው በኾነው፡ በዚሁ ሥጋዊ ህልውና መኖርን ፈልጎ 

እስከቀጠለ ድረስ፡ አኹን  ሲሠራበት በሚታየው፡ የጊዜ አቆጣጠር መገልገል ግድ 

ይኾንበታል።   

 አዳምና ሔዋን ብቻ ሳይኾኑ፡ እኛ፡ የቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያ 

ልጆች እንኳ፡ ይኸው፡ አዳምና ሔዋን፡ በዚያን ጊዜ ይኖሩበት የነበረውን፥ የጊዜ 

አቈጣጠር የሌለበትን፡ ያን የገነት ሕይወት፡ በድንግል ማርያም እመ አምላክነትና 

በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት፡  ዛሬ፡ እየኖርነው አይደለምን? አዎን! እየኖርነው ነን። 

ይህንም እውነታ፡ ከዚህ በፊት፡ ኪዳናዊ ሀብተ ማርያም፡            

የ"በዘንዜከር" ቀመር ሥርዓታችንን በሚመለከት ላቀረብክልኝ ጥያቄ፡ በሰጠሁህ መልስ 

ውስጥ ያሠፈርሁት ቃል ስለሚገልጸው፡ እርሱን፡ እዚህ ላይ፡ እንደሚከተለው 

እጠቅሰዋለሁ። 

 

-፪- 



 «እኛ የቅዱሱ ኪዳን ልጆችና አገልጋዮች፡ ስለዚሁ ርእሰ ነገር፡ ያለንን የእምነት 

አቋም፡ በየዓመቱ እየታተመ በሚወጣው የቀን መቍጠሪያችን መግቢያ ላይ 

የሚነበበው፡ እንዲህ የሚለው መግለጫ ያብራራዋል፦ 

«"ከዚህ የተነሣ፡ ካህኑና ንጉሡ፡እግዚአብሔር ወልድ፥ እናቲቱና ንግሥቲቱ 

ድንግል ማርያም በሚመሯት፥ በሰማያዊውና በምድራዊው ፍጥረታተ ዓለማትም ዘንድ 

በሰፈነችው፡ በእግዚአብሔር መንግሥት ሥር ለሚተዳደሩት፡ ለዚች፡ ድንግል ማርያም 

ለኾነችው፡ ለእናት አገራቸው ኢትዮጵያና ለልጆቿ፡ የእግዚአብሔር ክብር 

ስለሚያበራላቸው፥ መብራቷም፡ በጉ፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኾነ፡ ፀሓይ፥ ወይም፡ 

ጨረቃ እንዲያበሩላቸው አያስፈልጋቸውም።" (መዝ. ፸፫፥ ፲፪-፲፬። ራእ. ፭፥ ፭፤ ፲፪፥ 

፩-፲፯፤ ፳፩፥ ፳፫።)  

«"ለእግዚአብሔርና ለልጆቹ ይቅርና፡ በዚህ ዓለም፡ በግዘፍ ለምታበራው 

ፀሓይም እንኳ፡ ቢኾን፡ ራሷ፡ የብርሃኑ ምንጭ ስለኾነች፡ በዚያ ብርሃኗም 

ስለተከበበች፡ ለራሷ፡ 'ትናንት፥ ዛሬና ነገ' እንደሌለባት፡ ለማንም፡ ግልጽ ነው። 

እንደእርሷ ኹሉ፡ በሰዓታትና በዕለታት፥ በመዓልትና በሌሊት፥ በሳምንታትና በወራት፥ 

በዓመታትና በዘመናት የጊዜ አቈጣጠር አማካይነት፡ እርሷ፡ ለሌሎቹ ፍጡራን 

የምታስገኛቸው፡ 'ትናንት፥ ዛሬና ነገ'፡ በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያ ልጆች ህልውና 

ዘንድ፡ ቦታ የላቸውም።    
«"የዓለሙ ብርሃንና ጨለማ፥ የጊዜው ደቂቃና ሰዓት፥ የዕለቱ መዓልትና 

ሌሊት፥ የወራቱ በጋና ክረምት፡ የሚፈራረቁበት፡ የዓመቱ ዑደት (ዙረት) 

የሚያልቀው፥ እንደገናም የሚጀምረው፡ ለሥጋውያን፥ ለምድራውያንና ለዓለማውያን 

ፍጡራን እንጂ፡ ለኢትዮጵያ ልጆች አይደለም። እኒህ፡ በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ 

ልጆች፡ ከማሕፀን ጀምረው፡ በነፍስ፥ በሥጋና በመንፈስ፡ ከእግዚአብሔር 

በመወለዳቸው፡ "የእግዚአብሔር ልጆች" ኾነው፡ በዚህ፡ በሥጋዊውና በምድራዊው 

ዓለም እያሉ፡ በእርሱ፡ በእግዚአብሔር፡ የኢትዮጵያ ሥርዓተ መንግሥት በኾኑት፡ 

በመንፈስ ቅዱስና በእውነት፥ በልጁ፡ በኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ ሕይወትና 

በዘለዓለማዊቷ ሰንበት የሚኖሩ ናቸውና።  (አሞ. ፱፥፯።) 

ይህን ርእሰ ነገር በሚመለከት፡ ከዚህ የቀረውን ማብራሪያ፡ ኪዳናዊ ዘርፉ፡ 

መንፈስ ቅዱስ፡ ፊትህ ጸፍቶ እንዳስጻፈህ ኹሉ፡ ዝርዝር ሓተታውን፡ በተከታታዮቹ 

የአዳምና ሔዋን ፪ኛና ፫ኛ መጻሕፍት ውስጥ ተጽፎ ስለምታገኙት፡ በዚያን ጊዜ የበለጠ 

ትረዱታላችሁ። 

፪. በመጨረሻ፡ ኪዳናዊ ሀብተ ማርያም፡ ስለእውነተኛዋ ኢትዮጵያዊት ወላጅህ፡ 

ስለኪዳናዊት ብርዝነሽ፥ ወስመ ጥምቀታ "ወለተ ኢየሱስ" ስላሰማኸን የምሥራች ዜና፡ 

"እግዚአብሔር ይስጥልኝ!" እያልሁ ልባዊ ምርቃቴን ስልክልህ፡ እጅግ ደስ እያለኝ 

ነው። 

 

-፫- 



አያሌና ታላላቅ መሥዋዕትነት የተከፈለበትን፡ ይህን፡ ኢትዮጵያዊዉን የቅዱሱ 

ኪዳን ተዋሕዶ ሃይማኖታችንን ጠብቀው፡ ለእኛ ካስረከቡን፥ አንተም 

እንዳመለከትኸው፡ በመጻሕፍቴ ውስጥ ካወሳኋቸው፡ ከእነዚያ ከቀደሙት ታማኞች 

ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት መካከል፡ አንዲቷ፡ በሕይወተ ሥጋ ያለችው፡ ወለተ 

ኢየሱስ፡ መኾኗ፥ እርሷም፡ አንተንና ልጆችህን የመሰሉትን ማፍራቷ፡ ታዲያ ምን 

ያስደንቃል!? ምንስ ያስገርማል!?  

"የዛፍ ምንነቱና ማንነቱ የሚታወቀው፡ በፍሬው ነው።" ያለው አማናዊው 

የመምህራችን ቃል፡ በዚህ፡ በኪዳናዊት ወለተ ኢየሱስ ሕያው ዝክረ ነገር፡ 

እውነታው፡ ይኸው፡ እሙን ኾኖ ተረጋገጠ። (ማቴ. ፲፪፥ ፴፫።)     

ተስፋችንና እምነታችን፡ በዚህ እውነታ ስለሚጠናከር፡ ለእናትና ልጇ፡ 

እንዲያው ተመስገን ብቻ ነው! አንተንም፥ እናንተንም፥ ኹላችንንም፡ "እንኳን ደስ 

አለን!" እላለሁ። 

የእናታችን ድንግል ማርያም ፍቅርና በረከት፥ የልጇ የጌታችን የኢየሱስ 

ክርስቶስ ጸጋና ሰላም፡ ምንጊዜም፡ በመንፈስ ቅዱስ አይለየንም።  

 

ጥቅምት ፳፩ ቀን፥ ፳፻፯ ዓ. ም. 

 

በቅዱሱ ኪዳን፡ አገልጋይ ወንድማችሁ፦ ንቡረ-እድ ኤርምያስ። 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-፬- 


