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“ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም”
(መዝ 64፡11)
በቸርነትህ የተገኘውን እህሉን፣ አዝመራውን፤ ታበዛዋለህ፣ ታበረክተዋለህም፣ ተራሮቹ፣ ሸንተረሮቹ ልምላሜውን አግኝተው ይረካሉ
በማለት ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ሁሉን ማድረግ የሚችለውን አምላክ አድንቆ አመስግኖ እኛም እንድናመሰግነው አሠረ ፍኖቱን
አሳይቶናል፡፡
በመሆኑም “ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ዕለት” እያልን የዘመናት ባለቤት የሆነውን ልዑል አምላክ እናመሰግነዋለን፡፡
ከዚህም ጋር በአዲስ ዓመት አዲስ ሕይወት ለሁላችንም ያስፈልጋል፡፡
በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ ተብላችሁ በአርባና በሰማንያ ቀናት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ተከታዮች
የሆናችሁ ምእመናንና ምእመናት!!
የዘመናት ባለቤት ዓመታት የማይወስኑት ዘመን የማይቆጠርለት፣ ዘመናትን በዘመናት እያደሰ ፍጥረታትን ሲመግብ የሚኖረው ልዑል
እግዚአብሔር በሰላምና በጤና ጠብቆና አቆይቶ ለሁለት ሺህ አሥራ ሦስት ዓመተ ምሕረት አደረሳችሁ!! አደረሰን!!
ክቡራትና ክቡራን የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን!!
እነሆ!! ከሁለት ሺህ አሥራ ሁለት ዓ.ም ወደ ሁለት ሺህ አሥራ ሦስት ዓ.ም ማለትም ከዘመነ ዮሐንስ ወደዘመነ ማቴዎስ በሰላም
ተሸጋገርን፡፡
እንደ ኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር እንደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን አስትምሕሮ ያሳለፍነውን ዓመት ለአስራ ሦስት
ወራት በቋሚነት ያስተዳደረው ፍቁረ እግዚእ የተሰኘው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ሲሆን የአሁኑን ዓመት ተረክቦ በአስተዳዳሪነት
ለመምራት የተዘጋጀውና የተተካው ከአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ማለትም ከአራቱ ወንጌላት የመጀመሪያውን ወንጌል የጻፈው ቅዱስ ማቴዎስ
ወንጌላዊ ነው፡፡
ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ቅድመ ወንጌል ማለትም በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጠራቱ በፊት ተሠማርቶበት የነበረውን
የሥራ መስክ ራሱ በጻፈው ወንጌል “የቀረጥ ግብር ሰብሳቢ” እንደነበር ተመዝግቧል፡፡ ማቴ 9፡9
ይህ የሥራ መስክ ቀላል ሃላፊነትን የሚጠይቅ አልነበረም ምክንያቱም ምድራውያን አደጋዎች ተብለው የሚጠሩት ሌብነት፣ ጉቦ-በልየት ፣
ዘረፋና ቅሚያ የመሳሰሉት የወንጀል ፈርጆች የበዙበት እንደነበር መገመት አያዳግትም፡፡
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በዘመናችንም መሰል ሰዎች ወይም ሠራተኞች አልፎ አልፎ እንደማይታጡ ይገመታል፡፡
በዚህ የሥራ መስክ የተሰለፉ መጸብሐን (ግብር ሰብሳቢዎች) ከዕለታት አንድ ቀን የህሊና ፍርድ አስገድዷቸው ወደ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ
የትምሕርት ጉባኤ ቀርበው የንስሐ ጥያቄ አቅርበው የተሰጣቸው መልስ “ከታዘዘላችሁ በላይ አብልጣችሁ አትውሰዱ” መባላቸውን
አስተዋይ ህሊና ልብ ሊለው ይገባል፡፡ (ሉቃ 3፡13)
ቅዱስ ማቴዎስ ለወንጌል አገልግሎት ከመጠራቱ በፊት እንደ ደገኛው አብርሃም ፈጣሪውን ከቤቱ ያስተናገደ ሰው ነው፡፡
ከዚህ ላይም የሚያስተውል ህሊና ከተገኘ የጋባዦች ችግር ካልሆነ በስተቀር ልዑል እግዚአብሔር ምን ጊዜም ቢሆን በፍጥረቶቹ ቤት ገብቶ
ለመባረክ ዝግጁ መሆኑን የምንረዳበት የትምሕርት ክፍል ነው፡፡
ቅዱስ ማቴዎስ ከዓለም ሲሰናበት ወደ ወንጌል አገልግሎት ሲሰማራ እንደ ኤልሳዕ ንብረቱን ለሚመለከታቸው ክፍሎች አስረክቦ ነው፡፡
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ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት በነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አንደበት “ድምፃቸው በምድር ሁሉ ላይ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ
ደረሰ” ብሎ ከአናገራቸው ሐዋርያት መካከል እንዱ ቅዱስ ማቴዎስ ነው፡፡(መዝ 18፡14)
የመንፈስ ቅዱስ ወገኖቻችንና ልጆቻችን!!
በመልእክታችን መነሻ ላይ “በአዲስ ዓመት አዲስ ሕይወት” እንደ ተባለው ምናልባትም በአለፈው ዓመት በማወቅም ሆነ ባለማወቅ
ልንሰራቸውና ልንፈጽማቸው የሚገቡ ተግባራት ኖረው ያልተፈጸሙ፣ ያልተከናወኑ ሥራዎች ካሉ በአዲስ መንፈስ ተነሳስተን አዲሱን
ዓመት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ሕይወት ተቀብለን ያልተሰራውን አጣጥመን በዕቅዳችን ላይ ትኩረት ሰጥተን ለእግዚአብሔርም ሆነ
ለተገልጋዩ ሕዝባችን የሚያስደስትና አመርቂ የሆነ ሥራ መሥራት እንደሚገባን በአባትነቴ በጽኑ ላስገነዝብ እወዳለሁ፡፡
ክቡራትና ክቡራን ወገኖቻችን!!
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ትምሕርቱ በተለያዩ ምሳሌዎች ማስተማሩ በስፋት የተገለጸ ቢሆንም ከብዙ ምሳሌዎቹ
ውስጥ :ሀ. ስለ ጨውና አገልግሎቱ
ለ. ስለ ብርሃንና አገልግሎቱ ሲሆን፦
ሀ. ጨውና አገልግሎቱ ፦
እንደሚታወቀው ጨው ምግብን ለማጣፈጥ፣ ጣዕምን ለመለወጥ ያገለግላል፡፡ በሌላ መልኩ ጨው ተሕዋስያንን ያጠፋል፤ ሕይወት
ያላቸውን ተክሎች ያደርቃል፡፡ የጨው ባሕርዩ ከውሃ ጋር ሲሆን መራራና ኮምጣጣ ነው፡፡ ጨው መርገምና መአት በሎጥ ሚስት ሲሆን
ለሰማርያ ውሃ ደግሞ በረከትና ምሕረት ሆኖአል፡፡ (ዘፍ 19፡26፤ 2ኛ ነገ 2፡1 23)
ጨው በአራቱ ባሕርያት ከተፈጠሩ ፍጥረታት ውስጥ በመጠኑም ቢሆን ይገኛል፡፡ ሐዋርያትን እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ ሲል ጌታ ብዙ
ነገር የጎደለው የአልጫው ዓለም ማጣፈጫ ናችሁ ማለቱ ነው፡፡ ጨው ፍቅር ተብሎ ተተርጉሞአል፣ በውስጣችሁ ጨው ይኑራችሁ ሲል
ተወዳጅነትን ያሳያል፡፡(ማር 9፡50)
ለ. ብርሃንና አገልግሎቱ
ጌታ ራሱ “በዓለም ሳለሁ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ” (ዮሐ 9፡5) እንዳለው ተከታዮቹም “የዓለም ብርሃን” ተብለዋል(ዮሐ 5፡ 14) ዓለም
በጨለማ ድንቁርና ተውጦ ከሞት ጥላ ሥር ተቀምጦ ያጣጥር ስለነበር በኃይለ ወንጌል የተመሉ ሐዋርያት አስፈለጉ፡፡ ብርሃን መልካም ሥራ
ነው፡፡
ብርሃን ራሱንና ሌላውንም ያሳያል፤ አይሠወርም፤ መልካም ሥራ አይሠወርም፤ ዓለም የጎደለው ነገር ቢኖር መልካም ሥራ ነው፡፡
ሐዋርያትና ተከታዮቻቸው ከብርሃን ክርሥቶስ ያገኙትን መመሪያ ተከትለው ዓለም የጎደለውን ሁሉ እንዲያስተካክሉ ሐዋርያዊ ግዴታ
አለባቸው፡፡
ስለሆነም ዓለምን ለመለወጥ ብዙ ተጋድሎ ፈጽመዋል እስከ ሞትም ተጉዘዋል፤ ሞተው ሌላውን አድነዋል፡፡ የወንጌል ዓለማውም ይኸው
ነው፡፡
መልክቱ የደረሳችሁ ወገኖቻችን !! ዘመኑ አዲስ እንዲሆንልን በቅድሚያ እኛ አዲስ መንፈስና አዲስ የሥራ ዕቅድ ሊኖረን ይገባል ዘመን
አልፎ ዘመን ሲተካ እያንዳንዱ በየሥራ ዘርፉ የተመደበ ሁሉ የራሱ የሆነ ራዕይና ተስፋ ሊኖረው ግድ ይላል፡፡
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በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
የኒውዮርክ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት
ጽሕፈት ቤት

The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church
Archdiocese of New York and Its
Surroundings

በአጠቃላይ በአለፈው ዓመት ልንሠራው አስበን ሳይሳካልን ቀርቶ ያልፈጸምነውን የጽድቅ ሥራ ሁሉ የመፈጸም ጽኑእ ዓላማ ሊኖረን
ይገባል፡፡
በአዲስ ዓመት በአዲስ ሕይወት ፣ በአዲስ መንፈስ ተነሳስተን በደል ካለ በንስሐ ታድሰን፣በሃይማኖት ጸንተን፣ በምግባረ ሠናይ አጊጠን፣
በጾምና በጸሎት ታግዘን ማኅበራዊና መንፈሳዊ ተግባራችንን ለማከናወን የዘመናት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ይርዳን፡፡
አዲሱ ዓመት የሰላም የስምምነት፣ የጤንነት ይሁንልን ዓሜን፡፡
ሰላመ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን!!

አባ ማርቆስ
በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
የኒው ዮርክ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት
ሊቀ ጳጳስ
(2013ዓ.ም)

140 – 142 West 176th Street, Bronx New York 10453 | Tel. 718-466-0600/718-299-2741 | Fax 718-466-1271
archbishop@eotcny.org | manager@eotcny.org | office@eotcny.org

