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በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሀዱ አምላክ አሜን 
 
ቅድስት ሃገር ኢትዮጵያ የክርስትና ሃይማኖትን ከዓለም ሁሉ ቀድማ የተቀበለች፤ የእግዚአብሔርን ረድኤት የተላበሰች፤ ጥንታዊና ብቸኛ ሃገር 
ናት። ሕዝቧም በፈሪሐ እግዚአብሔር የታነፀ ፤ ከጠብ ይልቅ ሠላምን፤ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርን፤ ከውርደት ነጻነትን ያስቀድማል። በቀዳማይ 
ታሪኳና እምነትዋ ምክንያት በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ከ፵ ጊዜ በላይ የተጠቀሰች የሃይማኖት ቀንዲል ሆና ኖራለች።  
 
በሃይማኖትና በፖለቲካ ምክንያት ተገፍተው ለተሰደዱት ሁሉ የሰላምና የፍቅር እጆቿን ዘርግታ እና ተቀብላ አስተናግዳለች። ለምሳሌ የእስልምና 
ሃይማኖት ተከታዮች ከመካከለኛው ምስራቅ ተገፍተው መጠጊያ ሲአጡ ቀዳማይ መሪዎቻቸው ‘ወደ አቢሲኒያ ሂዱ የዛች ሃገር ሕዝብ 
በሃይማኖቱ የፀና፤ እንግዳ ተቀባይ፤ የኮራ፤ በሰብአዊ ርህራሄው የተከበረ ሕዝብ ነው’ በማለት ለተከታዮቻቸው አስተማሩ። በመጽሐፋቸውም 
መዘገቡ።ሰበካውን የሰሙትም  ኢትዮጵያ ገብተው ተስተናገዱ። በኋላም እስልምና በሃገራችን ላይ ዘር ዘርቶ፤ ፍሬ አፍርቶ አሁን አለበት ደረጃ 
ደረሰ። ሰባት ቢልዮን ሕዝብ በላይ በሚኖርባት ዓለም በሕዝቦቿ መካከል ከፍተኛ የሃይማኖት ግጭት ይካሄዳል። በአንፃሩ በኢትዮጵያ ሕዝበ 
ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ተከባብሮ፤ ተፋቅሮ፤ ተጎራብቶ በሰላም የሚኖርባት ሃገር ሆና እስከ ፪፩ ኛው ምዕተ ዓመት ዘልቃለች። ለዚህም ነው 
“ሐይማኖት የግል ነው አገር የጋራ ነው” የሚለው መሪ ቃል አጽኖት የተሠጠው። ይህም  የሆነው በቀድስት ሃገር ኢትዮጵያ ስለሆነ ሁላችንም 
ልንኮራ ይገባል።  
 
ሆኖም ይህ ሁሉ የተባለላት ሃገር ካለፉት ፵ ዓመታት ወዲህ በፖለቲካ፤ በዘር፤ በቋንቋ፤ በሃይማኖት ሳብያ ሕዝባችን እርስበርስ በመናቆር ላይ 
መሆኑን ስናይ ቤተክርስቲያቲያናችንን ያሳስባታል።  በተለይም ባለፈው ፪፭ ዓመት የዘር፤ የቋንቋና የጎሳ ፖለቲካ  መመሪያና ሐገ መንግሥት 
ተቀርጾ ሕዝብ ከሕዝብ ሲጋጭ፤ የሃገር ሕልውና አደጋ ላይ ሲወድቅ ቤተክርሲያቲያናችን እና ምዕመናንን ያዝናሉ።  ሁልጊዜም  ቤተክርስቲያን 
በእለተ ቅዳሴዋ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ጠብቃት፤ ጠላቶቿን አስገዛላት፤ ሰላምንና አንድነትን አውርድላት ከማለት ታቅባ አታውቅም። እንኳን 
ለቅድስት ሃገር ኢትዮጵያ ለዓለም ሁሉ ሰላምን ስትመኝ የኖረች የእግዚአብሔር ማሕደር ነች።  
 
በተለይ ከጥቂት ወራት ወዲህ በሃገራችን ልዩ ልዩ ክፍሎች በተቀሰቀሰ የፖለቲክ ቀውስ ምክንያት ኢትዮጵያችን እየታመሰች ትገኛለች። ሕዝብና 
መንግሥት ሆድና ጀርባ ሆነዋል። በቀውሱ ምክንያት የንፁሃን ዜጎች ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረት ወድሟል። ብዙዎች ቆስለዋል፤ ከፍተኛ ቁጥር 
ያላቸው ለእስር ተዳርገዋል። ይህ ሁልችንንም ያሳምመናል። በተለያዩ የሃገሪቱ ጎሣዎች መካከል የአንድነት ትግልና ህብረት መምጣቱን ስናይ 
ያስደስተናል።  በአንፃሩ ሌሎች የዘርና የሃማኖት ግጭትን ለማስፋፋት ሲሞክሩ ማየት ያሳዝናል።በአስራ አንደኛው ስዓት ማዘን፤ ከንፈር 
መምጠጥ በራሱ በቂ አይደለም። ስለሆነም ሁሉንም ባለድርሻ አካላት መምከር፤ ማስተማር እና መገሰፅ የሁላችንም ግዴታ መሆኑን በመረዳት 
የመፍትሔው አካል እንሁን።  
 
በግርግር አገር ብትፈርስ ፀሎት የምናደርግበት፤ ወጥተን የምንገባበት፤ ዘመድ የምንጠይቅበት፤ ወልደን የምናሳድግበት፤ የምናስተምርበት፤ ልጅ 
የምንድርበት፤ ስንሞት የምንቀበርበት ሃገር አይኖርም። ተጎጅዎች ሁላችንም መሆናችን መገንዘብ የመፍትሔው መጀምሪያ መሆኑን እንወቅ።። 
ቅድስት ኢትዮጵያ መሬቷ ሰፊ፤ ሃብቷ ብዙ፤ ለሁላችንም እንደየፍላጎታችን መስጠት የምትችል፤ ለም፤ አየሯ ውብ ሃገር ናት። ኢትዩጵያዊ 
ኢትዮጵያዊነቱን፤ ነብር ዥጉርጉርነቱን መቀየር አይቻለውምና ፈሪሃ እግዚአብሔርን አንግበን፤ ሰላምና ፍቅርን ጨብጠን፤ በአንድነት 
የሐገራችንን ችግሮች በመደማመጥና በመፈቃቀድ እንፍታ ስትል ቤተክርስቲያናችን ጥሪዋን ታቀርባለች።    
 
በጎሳ፤ በሃይማኖት፤ በዘር ከፋፍለው ሊአጣሉንና እርስበርሳችን ሊአፋጁን የሚሞክሩት አገር በቀል ጠላቶች የሚአደርጉትን የማያውቁ ስለሆነ 
እንፀልይላቸው። ከግጭቱ የሚአተርፈው ዲያቢሎስ ብቻ ነው። ዲያቢሎስ ምን ጊዜም ተሻናፊ ሲሆን እስኪሸንፍ ግን ሃይለኛ መስሎ ይታያል። 
የእግዚአብሔርን ሃይልና ፍቅር የሚአሸንፍ ምድራዊ ሃይል ስለማይኖር በእምነት ፀንተን ለሃገራችን ሰላምና ደህንነት እንፀልይ ስትል 
ቤተክርስትያናችን ጥሪዋን ታቀርባለች።  
 
የወግኖቻችን ሞት የእኛም ሞት ነው።  የህዝባችን ሰቆቃና ስቃይ የሁላችንም ስቃይ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ ፪ ከቁ. ፲፰ ጀምሮ 
“ልጆቼ ሆይ ይህቺ የመጨረሻዋ ሰዓት ናት እኛም የመጨረሻዋ ሰዓት እንደሆነች አውቀን በአንድነት እንቁም” ብሎ እንዳስተማረን በአንድነት 
የግፍ አገዛዝ፤ ግድያ፤ እስራት እና ስቆቃ በቃ እንበል።  
 
እንደሚታወቀው መንግሥት ችግሩ የተከሰተው በመልካም አስተዳደር እጦት መሆኑን አምኖ በራሱ የዜና ማዕከሎች በተደጋጋሚ ገልጿል። 
ብዙውን ጊዜ የችግሩን ምክንያት ማወቅ ከባድ ነው። ችግሩን ማወቅ በራሱ ለመፍትሔ ፍለጋ የምናጠፋውን ጊዜ እና ድካም አሳጥሮልናል። 
መንግሥት ደፍሮ ችግሩን በይፋ ለሕዝብ ማብሰሩ መልካም ጅማሮ ነው። ስለሆነም ለመፍትሔው ጅማሮ ይረዳ ዘንድ የሚከትሉት ተግባራዊ 
እንዲሆኑ ቤተክርስቲያናችን በጽናት  ትጠይቃለች። 
 
፩ኛ ማንግሥት ከግድያና ከስራት ታቅቦ የህዝብን አቤቱታ ማዳመጥና በሃገር ቤት እና በውጭ ካሉ የተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ 
ተቀምጦ ችግሮቹ የሚፈቱበትን ዘዴ እንዲመክር እንጠይቃለን፤  
 
፪ኛ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊ ወገኑ ላይ ጦር እንዲሰብቅ የሚገፋፋ፤ የሚከፋፈል ማናቸውም ዘመቻ እንዲቆም  እንጠይቃለን፤  
 
፫ኛ በውጪው ዓለም የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ያወጧቸውን የአቋም መግለጫዎች እንደግፋለን። ሌሎችም በዝምታ የተሸበቡ 
ወንድሞቻችንና እህቶቻችን  የነሱን ፈለግ ተከትለው ሕዝብን ከደም መፋሰስ፤ አገርን ከውድመት እንዲታደጉና በመንግሥትም ላይ ተጽዕኖ 
እንዲአደርጉ እንጠይቃለን፤ 
 
፬ኛ መንግሥት የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑን ተጨባጭ ርምጃ በመውሰድ በቅድሚያ ማናቸውንም የሕሊናና የፖለቲካ 
እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ እንጠይቃለን። 
 
እግዚአብሔር ለመንግሥት ልቡናንና ማስተዋልን ይስጥልን፤ ለሕዝባችን ፍቅርን፤ ለሃገራችን ሰላምን ያውርድልን። በመጨረሻም በግጭቱ 
ሕይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን መንግሥተ ሰማያት ያውርስልን፤ ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን ይስጥልን። 
  
ሃያሉ እግዚአብሔር ለቅድስት ሃገር ኢትዮጵያ ሰላምን፤ ለሕዝቧ ፍቅርንና አንድነትን ይስጥልን። እግዚአብሔር ቅድስት ኢትዮጵያን ይጠብቅልን 
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