ኅሊናህ ሊፋረድህ ነው !
ዳኛውም እግዚአብሔር ነው።





















መወደድ ከመጠላት የተሻለ ቢሆንም እውነትን ክዶና ከእግዚአብሔር መንገድ በመውጣት፣በሞራል ዝቅጠትና
በአድርባይነት መሆን የለበትም።
መንፈሳዊነታቻው የበዛ የሃይማኖት መሪዎች፣ ማንሰላሰል፣አርቆ ማየት ያንሳቸዋል ተብለው የማይገመቱ በግል
ጥቅመኝነት ከጨቋኝ ሥርዓት ጋር እጅና ጓንት በመሆን የጭቆና አገዛዝ እድሜ ለማራዘም በሃሰት መስካሪነት
የቅጥፈት ምላሳቸውን ሲያነበንቡት መስማት እግዚኦ የሚያስብል አስደንጋጭ መናፍቅነት የዕለት ከዕለት አጋጣሚ
ከሆነ ዘመናት ተቆጠሩ።
የኃይማኖት መሪዎች የአገልግሎት ዋጋቸው በፈጣሪ መንግሥት መሆኑን ደጋግመው ቢነግሩንም በኃልዪ የሚታየው
የአሸርጋጅነት ግብራቸው ግን ምድራዊያን አረመኔ ጨቋኝ ወያኔዊ ሥርዓትን ደግፎ የሚይዝ ምሰሶና አቅፎ
የሚያሞቅ አጋር ክንድ ሆነው አገር፣ሕዝብና ሃይማኖትን ማዋረድና ማጥፋት።
መንፈሳዊ አባቶች ቤተ_መቅደስ ምኩራብ ላይ ከምእመናን ፊት ለፊት ቆመው ቃየልን "አቤል" በርባንን "መሲህ"
በማድረግ ሲሰብኩ ለአመል ድንቅፍ አያደርጋቸውም።
በደም የጨቀየውን የወያኔ/ኢህአዴግ ሙራሹን መንግሥት ነኝ ባይ "ብፁእ" አድርገው የውዳሴ ከበሮ ሲመቱለት
ያድራሉ ይውላሉ።እነ አቡነ ጳውሎስን፣ አቡነ ማቲያስን ፓትርያርክ ተብየዎችን አስታውሱ፤ ወያኔን ሲያቆላጵሱ፣
ዴሞክራሲን ለማስፈን መሰዋዕትነት የከፈሉ፣ተጋድሎን በብቃትና በንቃት የተወጡ እያሉ አፋቸውን ሞልተው
የምስክርነት ቃላቸውን ሲሰጡ ሃፍረት ብሎ ነገር ለቅፅበት እንኳን ዝር አይልባቸውም።የሃይማኖቱ ተከታይ፣
ህግጋት የሚመሩ ? እውነት በእግዚአብሔር ያምናሉ ? ? መሬትም ሬሳቸውን ለመቀመቅ አሰበች!
የግፍአን ስቃይ፣ጭቆና፣ እሮሮ ማድመጥና ለሌሎችም ማሳወቅ ጭራሹንም አያስቡት፣ለመዳን ወደ ቤተ ክርስቲን
የተጠጉትን ወጣቶች ለአረመኔው አሳልፈው በመስጠት በጥይት አስፈጃቸው፣በድህረ_ምርጫ 97 የተቃዋሚ ፓርቲ
አመራር አባላት፣ ጋዜጠኞች በግፍ ሲታሰሩ፣ ሲሰቃዮ፣ ሲገደሉ ድርጊቱን መንቀፍ ቀርቶ ለማማለድ አልሞከሩም።
የጭካኔ እርምጃዎች፣ የአገር ወገን መዋረድ እንደ ቅዱስ ተግባር ለማፅደቅ ያልረጩት ጠበል ያልጠቀሱት የመጸሐፍ
ቅዱስ ቃል የለም።
ያስጨረሷቸው ንፁሀን አባቶች፣ ካህን መሳይ ታጣቂዎች ማሰልጠን፣ በተኙበት የተገደሉት፣የታፈኑት፣ የገደም
መነኩሴዎች መገደል፣መታሰር፣ገዳማት መፍረስና ለንግድ መታረስ፣ እነ አለቃ አያሌውን የመሰሉ ሊቅ መምህር
ቤተ ክ እንዳይደርሱ ማገድ ! በመስቀል ፈንታ ሹጉጥ በጉያ፣ ሰው መግደል ማስገደል !
የፈጣሪ ትዕግሥት የልብ ልብ እየሰጣቸው በመንበሩ የሌለ ያህል የተሰማቸው፣ ለሁለት ጌቶች ያለመገዛትን
መለኮታዊ ቃል በመጣስ እንደ ፈሪሳዊያን ቀራጮች ሲሽቃቀጡበት ሲሸራሞጡበት ይታያሉ።የሰይጣን ፈረስ
የሚጋልቡ ካህናትና ጳጳሳት፤ ጽላት ጥሎ የሚሸሸው፣ጽላት የሚሰርቀውን፣ንዋየ ቅድስት እያወጣ የሸሚጠውን፣
ከሴተኛ አደሪው ጋር የሚዳራው፣ ከየአባወራ ሚስት እየወሰለተ (ራስፑቲኖች) ቅዳሴ የሚገባው፣በየቦታው
ቤተክርስቲያን የሚከፍተው፣ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ያማረ፣የለሰለሰና የጣፈጠ አብሉን፣ቤት_ መኪና ይገዛልን ይላሉ።
ጉዱ ብዙ ነው።ራቁታቸውን የወጡ ድብቅ ነውሮች የሰይጣን መናኽሪያ በሃይማት ተቋማት እንደወረሽኝ የተስፋፋ
በጣም የወረደ የሞራል ዝቅጠት ሆኖአል። የዋህ ምእመናን ይህን ታውቃለህ? አዎ !
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የየትኛው ዘርፍ ትሆን? ከካህትና ከምእመናን በእግዚአብሔር
የሚያምኑ የትኞቹ ናቸው ? ቤተክርስቲያናችን በእጅጉ ቆስላለች ።ክርስቶስ ይድረስላት !
በቅጡ አስብ ! የኢትዮጵያ፣የንጹ የዋሃን ልጆችዋ እምነት፣የገዳማት መነኮሳት ጾም_ጸሎት በእግዚአብሔር ተሰምቷል
አይቶአልም!
ፍርዱን በቶሎ ይስጣል! ተአምራቱን አሳይቷል! ልብ የሚል ልብ ያድርገው።መሬትም ተማራለች!

ቅዱስ ፈጣሪ ይመስገን !

አሜን!! !

