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“ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ዕብ.13፡8”  

“ Jesus Christ is the same Yesterday, and today, and forever.” Hebrews 13:8 

ፍትህ እና ወንጌልን በተመለከተ የተሰጠ መግለጫ! 
 
በምንኖርባት በዚህች አገር ለብዙ ዓመታት ሲወርድ ሲዋረድ መጥቶ በቅርቡ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በአደባባይ 
የሰውን ሕይወት ያጠፋውን እና በዘረኝነት ላይ የተመረኮዘወን አሰቃቂ ግድያ ስናይ ልባችን በከፍተኛ ሁኔታ አዝኗል። 
የሟቾቹ የጆርጅ ፍሎይድ፥ ብሪኦና ታይለር፥ አህመድ አርበሪ እና የሌሎችም ቁጥራቸው እጅግ ብዙ የሆነ አፍሪካን-
አሜሪካኖች አሟሟት የዚህ የተዛባ እና ፍትህ-አልባ የሆነ ስር የሰደደ የምድሪቱ ሐጢአት ተጨባጭ ማስረጃዎች 
ናቸው። ከዚህም የተነሳ እኛም በክርስቶስ አማኞች የሆንን እና መሰረታችንም አፍሪካ የሆነ በምድሪቱ ካሉ ከአፍሪካን
-አሜሪካን ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ጋር በዘረኝነት ምክንያት የሚደርስባቸውን ሐዘናቸውን እና ለፍትህም 
የሚያሰሙትን  ሲቃ ምንም ሳናሳንስ እንጋራቸዋለን።   
 
የእግዚአብሄር ቃል ሰዎች ሁሉ በእግዚአብሄር አምሳል እንደተፈጠሩና ከዚያም የተነሳ እኩል እንደሆኑ ያስተምረናል። 
(ዘፍ.1፡ 27) ይህም የሰው ህይወት ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ ድረስ ውድ እንደሆነ እና ባለቤቱም እግዚአብሔርም 
እንደሆነ ያስረዳናል። (ህዝ.18:4) ነገር ግን ይህንን እውነታ ወደጎን ጥለን የሰው ልጆችን በዘረኝነት መንፈስ ተነድተን 
የበታች አድርገን ስንመለከታቸው ያሳነስነው ይህንን የእግዚአብሔርን አምሣል እንጂ ሌላ አይደለም። በመጽሐፍ 
ቅዱስ እንደምናነበው አቤል በገዛ ወንድሙ በቃየን ሲገደል የአቤል ደም ፍትህ ፍለጋ ከምድር ወደ እጝዚአብሔር 
ይጮህ ነበር። (ዘፍ. 4: 10) ስለዚህ ለእኛ ለክርስቶስ ተከታዮች ማንም ሰው፣ ያመነም ሆነ ያላመነ፤ በግፍ ሲገደል 
ተመልክተን ዝም ማለት ፈጽሞ ተገቢ እንዳልሆነ እናምናለን። 
 
የእግዚአብሔር ሕዝብ የተጠራው ሰዎችን ሁሉ እንዲወድ፣ ሰለደህንነታቸው እንዲማፀን እና ከእግዚአብሔርም ጋር 
በንስሃ ታርቀው እንዲኖሩ ዘወትር እንዲማልድ ነው። (1 ጢሞ. 2፡ 1-4) ስለዚህ እኛም የምንኖርበትን አካባቢ እና 
ግዛት (ስቴት) እንዲሁም በአጠቃላይ አገሪቱን የሚመሩ አስተዳዳሪዎች የህዝብን ጩኸት እና ለቅሶ ማዳመጥ 
እንዲችሉና ሰምተውም ተገቢውን ማህበራዊ ምላሽ መስጠት እንዲችሉ እግዚአብሔር ጥበብ እና ማስተዋል 
እንዲሰጣቸው አጥብቀን እንለምናለን። እንደ ቤተክርስቲያንም፣ እውነት እና ፍትህ የሞላበት ፈውስ፣ 
በማህበረሰባችን ውስጥ እንዲመጣ የሚቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። እንደወንጌል እውነት የሆነ በስቃይ ውስጥ እያለፈ 
ላለው ለአፍሪካን-አሜሪካን ማህበረሰብ ሁሉ ሰላምን እና እረፍትን የሚሰጥ ፍትህ እንዲመጣም የዘወትር 
ጥያቄአችን ነው! (ኢሳ. 61:1)   

 
እግዚአብሔር አሜሪካንን በሰላም እና ፍትህ ይባርክ!    
 
የኢትዮጲያ ወንጌላዊት ባፕቲስት ቤተክርስቲያን 
ፓዝ ዌይ ሲቲ ቸርች 
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