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“እንግዲህ ወደ ዓለም ሕዝብ ሁሉ ሂዱ፤ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁአቸው የእኔ ደቀመዝሙር አድርጓቸው “። ማቴ ፳፰፣ ፲፱
“Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, “Matthew 28:19

ኅዳር ፲፭ ቀን ፳፻፮ / 11/24/2013
በሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ እየደረስ ባለው ኢሰብዓዊ ድርጊት በማውገዝ የወጣ መግለጫ

“አቤቱ እንዳንጠፋ አድነን” ማቴዎስ ፰፦፳፭
ኢትዮጵያ አገራችን ከምን ጊዜውም የበለጠ ኃዘንና ምሬቷ፣ እየጠነከረ ቀኑ ጨለማ ሆኖባታል:: ድህነት፣ መከራ፣
ህመምና ስደት እየተፈራረቁ አዳክመዋታል:: የእመቤታችን የቃልኪዳን አገር በመሆኗ አምላኳ በረድኤት እየጎበኛት
እንጂ ልትጠፋ የታቀረበች በሚመስል ሁኔታ ላይ ትገኛለች:: ልጆቿ በዓለም እንደጤፍ ዘር ተዘርተው ሥጋቸው
በተሰደዱበት አገር ኑሮን ለመግፋት ሲውተረተር ነፍሳቸው ጥለዋት ከወጡባት አገራቸው ጋር ተንጠልጥላ ስለ
ሀገራቸው በደል፣ችግርና ስቃይ በሰሙ ቁጥር ሲንሰቀሰቁና ሲጮሁ ሕይወታቸው ማረፊያ አጥታ እንደተሰቃዬች
ትኖራለች::
ሀገራችን ኢትዮጵያ መንጋዎቿ ተበትነው አለሁ የሚል መልካም አስተዳደር በሌለበት በአሁኑ ጊዜ፣ ዘመን ያስቆጠሩ
የሃገሪቷ እሴቶች እምነቷ፣ ባህሏ፣ ትውፊቷ፣ ጀግንነቷና መገለጫዎቿን ሁሉ አጥታ ግራ በተጋባችበት በዚህ ወቅት
ይባስ ብሎ “በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ በሰሞኑ በሳውዲ አረቢያ ምድር በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው
ቃላት የማይገልጹት መከራና ስቃይ በሃገሪቱ አደባባይ ደማቸው ደመ ከልብ ሆኖ ሮጠው ያልጠገቡ የኢትዮጵያ
ልጆች ያልፍልናል ብለው በሄዱበት አገር እየደረሰባቸው ያለው ስቃይና በደል በዓለም ዙሪያ የተበተኑትን
ኢትዮጵያውያን ሁሉ ኡኡ ሲያሰኝ “አቤቱ እንዳንጠፋ አድነን” “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች”
የሚሉት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ኢትዮጵያውያን ባሉባቸው በዓለም ከተሞች ሁሉ ከፍ ብለው ሲሰሙ ሰንብተዋል::
የርእሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያንችን ሁሌም በወገኖቻችን ላይ መከራ ሲደርስባቸው
እናት ሀገራችን ልጆቼ ድረሱልኝ ስትል በጸሎት፣ በምህላ፣ በገንዘብ አስተዋጽኦ የሚቻላትን ሁሉ የምታደርግ፤
ስለሃገራችን፣ ስለሕዝባችን ስለዓለም ሰላም የምትጸልይ መሆኗ የሚታወቅ ነው:: ዛሬም በሳውዲ አረብያ
በወገኖቻችን ላይ በ፳፩ኛው ክፍለ ዘመን ሰው የሆነ ፍጡር በሰው ልጅ ላይ ይፈጽማል ተብሎ የማይገመት፣
ሰብአዊነት የሌለው አሰቃቂ ድርጊት አሳዝኗትና አስቆጥቷት ባለፈው ሳምንት የሦስት ቀን የምህላ ጸሎት አውጃ
አምላኳን በጸሎት “አቤቱ እንዳንጠፋ አድነን” በማለት አባቶቻችን የመሩት መሪር የሃዘንና የጸሎት መርሐ ግብር
አካሂዳለች:: እንዲሁም ሰኞ NOVEMBER 18 2013 በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ
በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰውን ኢሰብአዊ ድርጊት እንዲቆም ከወገን ጋር በመሆን
ድምጿን አሰምታለች:: ድርጊቱንም አውግዛለች:: በቀጣይም ፀሎቷና ምህላዋ ወደ አምላኳ ሳታቋርጥ ታደርሳለች::
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እንደሚታወቀው በአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ 2000 ዓ.ም. በሃገራችን የደረሰውን ርሃብ ለመታደግ በዚች
በርእሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢዋ የሚገኙትን
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናትንና የኢትዮጵያ የፕርቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮችን ያካተተ በወገን
ነፍስ አድን ኮሚቴ አስተባባሪነት ከግማሽ ሚሊዮን ዶላር በላይ በማሰባሰብ ለወገኖቻችን ደርሰን እንደነበረና
እንዲሁም በቅርቡ በጅማና በኢሊባቡር በደረሰው የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠልና ችግር እዚሁ ቤተ
ክርስቲያናችን በወገን ነፍስ አድን ኮሚቴ አሰባሳቢነት ለወገኖቻችን ደርሰንላቸው እንደነበር በሰዓቱ የነበራችሁ
የምታስታውሱት ነው:: አሁንም በሳውዲ አረቢያ ከሞት የተረፉትን ወገኖቻችንን ለመታደግ የወገን ነፍስ አድን
ኮሚቴ ተጠናክሮ የተለመደውን የወገን ነፍስ ማዳን ተልእኮውን እንዲያከናውን የርእሰ አድባራት ደብረ ሰላም
ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያናችን የበኩሏን አስተዋጽኦ እንድታደርግ የባለአደራዎች ቦርድ አስፈላጊውን ትብብርና
ድጋፍ ይሰጣል::
በዚህ አጋጣሚ በሳውዲ አረቢያ እየተሰቃያችሁ ያላችሁት ወግኖቻቸን እስራኤላዊቷ ራሔል በግብጽ ተሰዳ
በደረሰባት መከራ « ኢሃሎኑ በዝ ሰማይ አምላከ እሥራኤል፤ በዚህ ሰማይ የእስራኤል አምላክ የለምን?» ብላ እንባዋን ወደሰማይ
ረጨች። እግዚአብሔር አየ ተመለከተ፤ እሥራኤላውያንንም ከባርነት ነጻ አወጣቸው።» መዝ 104፥ 37። እንደተባለው የራሔልን

እንባ ያየ አምላክ ዋይታችሁን እንባችሁን እንዲያይላችሁ ጸሎታችን ነው:: በኢትዮጵያ፣ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ
ወገኖቻችን በሙሉ ኃዘናችን መሪ ነውና ብርታቱን መጽናናት ያድላችሁ እንላለን::
ወስብሐት ለእግዚአብሔር
የርእሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዋሽንግተን ዲሲ

