አስፈሪ የሆነው የዘር መጠፋፋት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት ልዑል እግዚአብሔርን ለመማጸን
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት
ሥላሴ ካቴድራል ዐውደ ምሕረት እሑድ ሐምሌ ፭/፳፻፲፪ ዓ/ም የተነበበ።
ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ
አብርሃም ሰሎሞን
ብሥራተ ገብርኤል
የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምፅ በራማ ተሰማ፤ ራሔል ስለ ልጆችዋ አለቀሰች፤ የሉምና ስለ
ልጆችዋ መጽናናትን እንቢ አለች። (ኤር. ፴፩፡፲፭)

እግዚአብሔር ሆይ ርዳን።
እንዲህ እንደ ዛሬው አንዱ አንዱን ሳይገዛ፣
ሰሜን ደቡብ ብሎ ክፍፍል ሳይበዛ፣
በቅናት ሲገለው ወንድሙን በድንጋይ፣
የሟች የደም ጩኸት ሲሰማ በሰማይ፣
እርስ በእርስ እንዳያልቅ ትውልዱ በበደል፣
አባት ተናግረኻል የአንተ እንደሆን በቀል።
የሰው ቁጥር በዝቶ ምድሪቱን ሲያዳርስ፣
የዘር ችግር መጣ የቋንቋ ትርምስ።

ሰዓታት
ማኅሌት
ቅዳሴ
ዝማሬ፣
ለአምላኳ እየሰዋች አለች እስከ ዛሬ።
ቤተ ክርስቲያንዋ ገዳምዋ ይመስክር፣
ኢትዮጵያ መሆኗን የሃይማኖት ምድር።
ምስጋና ለማቅረብ ይቺ አገር ለአምላክዋ፣
በቦታ
መወሰን
አያውቁም
ልጆችዋ።
ጸሎት
የለመዱት
ንዑዳን
ካህናት፣
በየደረሱበት
ምስጋና
መሠዋት፣

አቤቱ ክርስቶስ ማረን ይቅር በለን፣
የቂም በቀል እሳት ነድዷል እንዳይፈጀን።
ጥበብ በአንተ እጅ ነው አባት እንዳንጠፋ፣
ይኽን የዘር ሰደድ ከምድራችን አጥፋ።
በጥቂት
ጨካኞች
በተጀመረ
ጠብ፣
ምድሪቱን አድናት በደም ከመታጠብ።

ገንዘባቸው
ሆኖ
አመስግኖ
ማደር፣
ሥርዓትን ጠብቀው በወጡበት አገር፣
በጠዋት
በቀትር
በሰርክ
በሌሊት፣
ያመሰግናሉ
የዓለምን
መድኃኒት።

ያለ እግዚአብሔር መኖር የማትችል ምድር፣
ኢካቦድ እንዳንል ከእጅዋ አታውጣ ክብር።
ኢትዮጵያ አገራችን መስቀል ላይ ቆማለች፣
ደምዋ እየፈሰሰ በዕንባ እየታጠበች።

አቤቱ
ክርስቶስ
ከተቃጣው
ሰይፍ፣
ከሰልፉ ጠብቀን እንዳይወስደን ዕንቅልፍ።
ደም ማፍሰስ ሰው መግደል የሚሹትን ከልክል፣
ጠማማውን
ጉዞ
አባት
አስተካክል።

«አልተውኩሽም» በላት «ለምን ተውከኝ» ስትል።

በክቡር
መስቀልህ
ደም
በነጠበበት፣
በጀርባህ
ግርፋት
ጅራፍ
ባረፈበት፣
በተወጋው
ጎንህ
ጦር
ባስተናገደው፣
በእጅህና
በእግርህ
በተቸነከረው፣
ልመና አቅርበናል ይኽ ነው የልጅ ወጉ፣
የምሕረት ዓይኖችህ ከኢትዮጵያ እንዳይርቁ።

የአቤል ደም በርክቶ ይጮኻል ወደ ላይ፣
ዛሬም ሰው ሲገድል ያ የቃኤል ድንጋይ።
እግዚአብሔር ገስፀው ይኽን መጥፎ ግብር፣
መፍትሔው ሰላም ነው ትዕግሥት እና ፍቅር።

የዳዊትን ጸሎት የአብርሃምን
የኢዮብን ትዕግሥት የሐናን
የጴጥሮስን
ዕንባ
የሙሴን
እግዚአብሔር ሆይ ስጠን የአቤልን

እጆቿን አንሥታ ለአንተ ተማርካለች፣
ኤሎሄ!
ኤሎሄ!
ዛሬም
ትልኻለች።
በስጋት እንዳትኖር ፈርታ ተንቀጥቅጣ፣
አባት በዚያች ምድር ሰላምህን አምጣ።

ያስፈራል ክርስቶስ የሚወራው ወሬ።
ያቺን ቅድስት አገር እንዳይበላት አውሬ።
እንደ
ቸርነትህ
በፍቅርህ
ከልላት፣
ኤልሻዳይ አምላክ ነህ ከክፋት ጠብቃት።

ያንን የመስቀል ድምጽ የአምላክን ቃል ሰምታ
ኤሎሄ!
ኤሎሄ!
ትላለች
አብዝታ።
ጸሎትዋን ስማላት ስጣት የፍቅር ድል፣

እምነት፣
በረከት፣
ቅንነት፣
ደግነት።

Poem that has been read in the Ethiopian Orthodox Tewhaedo Church Re’ese Adbarat Tsreha
Aryam Kidist Selassie Cathedral to entreat God to keep us safe from tribe war.
Minneapolis Minnesota
Abraham Solomon

አስፈሪ የሆነው የዘር መጠፋፋት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት ልዑል እግዚአብሔርን ለመማጸን
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በርእሰ አድባራት ጽርሐ አርያም ቅድስት
ሥላሴ ካቴድራል ዐውደ ምሕረት እሑድ ሐምሌ ፭/፳፻፲፪ ዓ/ም የተነበበ።
ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ
አብርሃም ሰሎሞን
ብሥራተ ገብርኤል
መልሱ ይመለሳል የእውነት ደም አይደርቅም፣
ይኼን በደል አይቶ ክርስቶስ ዝም አይልም።
አምላክ ሆይ ኢትዮጵያ ችግሩ በዛባት፣
ከአቅሟ በላይ ሆነ ሸክሙ እጅግ ከበዳት።
አመስግና የምታድር እግዚአብሔርን ጠርታ
በዚህ እኩይ ምግባር እንደምን ትፈታ?
በክፉዎች መዳፍ አምላክ እንዳትጥላት፣
ለጠማማ ሰዎች ምክር እንዳትሰጣት።
በእጅዋ ዓመፃ የለም ምድር አትጨክኚ፣
ጸሎቷም ንጹሕ ነው ደሟን አትክደኚ።
ኢትዮጵያ በሚል ስም መጽሐፍ የጠራት፣
ምድሪቷን እንዲከብ ግዮን የሚያጠጣት፣
ለምስጋና የምትቆም አባት ያቺን ምድር፣
ከጠላት ፍላፃ ሰውራት በአንተ ክብር።
የደም አገር ሆነች ይበቃሻል በላት፣
የውጭ ኃይል ጠላት ጨካኝ ነው ያጠፋት።
በጥቅም
አታልሎ
ገንዘብ
እየሰጠ፣
ገዳይ
ተላከባት
ይሉኝታ
የሸጠ።
እንደ ምንም ብለው በክፉዎች ሴራ፣
ከሰው ክብር አንሰን እንድንባል ተራ፣
ሃይማኖት አጣልቶን ተከፋፍለን በዘር ፣
እንድንጫረስ ነው የተሠራው ቀመር።
አንተ ከልክልልን ስለ እናትህ ብለህ፣
የሔሮድስን መንፈስ አስወግደው መትተህ።
መግደል ያልሰለቸው የሰው ደም የጠማው፣
ዛሬም ፈርዖን ነው በአመጽ የተነሣው።
ለብቻው ያለ አጋር ውኃ ለመጠጣት፣
ኢትዮጵያን ለዋይታ ለደም ምድር አሰባት።
እናት ልጆን አጣች የግፍ ሞት ሞተባት፣
ገድሎ ላይመልሰው ከእጅዋ ሰው ወስዶባት።
ዋይ! የወገኔ ልጅ አብረንሽ ጮኸናል፣
በአንቺ ቦታ ሆነን እንዳንቺ አንብተናል።

መልካችን ቢለያይ ቋንቋ ቢያራርቀን፣
በጌታ ክርስቶስ ሁላችን አንድ ነን።
የዘር አድልዎ አጥፍቶ አንድ ዘር ሆነናል፣
ኢየሱስ
ክርስቶስ
በደሙ
ገዝቶናል።
እኛ ጸብ የለንም ቋንቋ አይከፋፍለን፣
ከማይጠፋ ዘር ነው ጌታ የወለደን።
በሰማይ

ዘር

የለም

ብሔር

እና ነገድ፣

መለኪያው ፍቅር ነው እውነት ሕይወት መንገድ።

ሰው ይኽን ተረዳ ምሥጢር አይከብድህ፣
ሐቁን እወቅ ፍጥረት እውነት ይኸውልህ።
በአንተ ሰሜን መሆን በአንተ ደቡብነት፣
በአንተ ምሥራቅ መሆን በአንተ ምዕራብነት፣
ምን ይገኛል ብለህ ነገድ ከፋፈለህ፣
የስድስተኛው ቀን የእግዚአብሔር ፍጡር ነህ።
አንተ ሰው ነህ እንጂ አምላክ አይደለህም፣
ከአዳም የተለየ የዘር ግንድ የለህም።
ከሰሜን አይደለም ትውልድ አመጣጥህ፣
ከደቡብ አይደለም የዘር መሠረትህ፣
ከምሥራቅ አይደለም ጎሳ እና ነገድህ፣
ከምዕራብ አይደለም የሰው ልጅ ርስትህ፣
መነሻ መፍለቂያው የሕይወት ጅምርህ፣
ከአፈር ከተሠራው ከአዳም ነው ግኝትህ።
ክርስቶስ
በቤትህ
እህ! ብለን የጮኽን
ጸባኦት እንዲደርስ
ጥልቅ ኀዘን ያለበት

ቆመን
ያለቅስነው፣
ያቺን ምድር ያልነው፣
እንዲህ የረጨነው፣
የራሔል እንባ ነው።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
አብርሃም ሰሎሞን
ሐምሌ ፭/፳፻፲፪ ዓ.ም. ተጻፈ።

እህ ብለሽ የጮኽሽው ያፈሰስሽው ዕንባ፣
ከሰማይ ደጅ ይድረስ ከጌታሽ ፊት ይግባ
ጩኸት ጥቅም አለው እግዚአብሔር ይሰማል፣

የበቀል አምላክ ነው አይቀር ይበቀላል።

Poem that has been read in the Ethiopian Orthodox Tewhaedo Church Re’ese Adbarat Tsreha
Aryam Kidist Selassie Cathedral to entreat God to keep us safe from tribe war.
Minneapolis Minnesota
Abraham Solomon

