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በእንግሊዝ ሀገር ኮቨንተሪ ኪዳነ ምህረት ማህበር
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ክፉን መልካም መልካሙንም ክፉ ለሚሉ ጨለማውን ብርሀን ብርሀኑንም ጨለማ ለሚያደርጉ
ጣፋጩን መራራ መራራውን ጣፋጭ ለሚያደርጉ ወዮላቸው ኢሳኢ ም/5/ቁጥ20
ይህቺ ጥንታዊትና ታሪካዊ የሆነችው እናታችን ቅድስት ቤተክርስቲያን በረዥም ታሪኢኩዋ
ምንም ችግርና መከራም ቢገጥማት በሀገሪቱ መሪዎችም ሆነ በሀይማኖት መሪዎቹዋ መንፈሳዊ
ጥንካሪና ብርታት እንዲሁም ካህናትና ምእመናን ክቡር የሆነ የህይወት መስዋትነት ከፍለውልን
ያቆዮልን መሆኑን ታሪካቸው ይመሰክራል ወንዝና መንደር ሳይከፍላቸው ሀጋራቸውንም ሆነ
ቤተክርስቲያናቸውን ታላቅ በሆነ ገድል እዚህ አድርስውልናል የነዛ ደጋግ አባቶቻችን እና
እናቶቻችን ገድል በዝች አጭር ጽሁፍ ተገልጾ የሚያበቃ አይደለም የነዛ ደጋግ አባቶቻችን
ፅሎትና ቅዳሴ ከሀገራችን ኢትዮጵልያ አልፎ የሃገሪቱ ፀጋ ለአፍሪካ አህጉር ተትረፍርፎ በህጉሩ
ሰላም ሰፍኖ የኖረው ስጋቸውን ለአውሬ ነብሳቸውን ለሥላሴ የስጡ መናንያን በረከትና ትሩፋት
ነበር ማለት ማጋነን አይሆንም የኢትዮጲያ ኦ.ቤ.ተ.ክ በሀገራቸው በሀይማኖት መቻቻል እንዲኖር
በዚህ እርዥም ጉዞዋ በትምህርት ሚንስትርነቱዋ የኢትዮጲያ ልጆች ሁሉ ትምሀርት እንዲያገኙ
የደከመች ለኢትዮጲያ ዳር ድንበር እንዲከበር ከህዝቦች ጋር ቆማ ዋጋ የከፈለች ስትሆን ለዚህ
ውለተዋ ዛሬ በሳት እንድትወድም ለምን ተፈረደባት።
እኛ በኮቨንተሪ ከተማ የምንገኝ የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች ከብዙ በጥቂቱ1/በጎጃም በቅድስት
ሃና ገዳም በጣና /በጅማ /ባሩሲ /በሲልጤ/ በጎፋ/ ዛሬ በቅርቡ በጉንደር/ ቅኒ ትምሀርት ቤት
ከነሙሉ ንብረታቸው በሳት ወድመዋል አገልጋዮች ምእመናን አብረው ተቃጥለዋል በአሰቦት
ገዳም 10 መነኮሳት ታርደዋል በእስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አውደምህረት ላይ የባህታዊ ደም
ፈሱዋል ዛሬ ደግሞ
በገዳማቶች ላይ በልማት ሰም በዋልድባ ገዳማችን የሚሰራው እኩይ
ተገባር ባስቸኳይ እንዲቆም ማድረግ በዝቁዋላ በአሰቦት ላይም የተፈጸመው ጥፋት ያሳዘነን
የኢትዮጲያ ኦ.ተ.ቤ አማኞች ለዚህ ጥፋት 1ኛ እና ዋነኛው የቤተክርስቲያኑዋ ልጆች ተበታትነን
መቆማችን በቤተክርስቲያናችን ላይ ፈርደናል ስለዚህ ዛሬ የዝች ታላቅ ቤተክርስቲያን ጥሪን
መልስ ለመመለስ መዘጋጀት አለብን ከለንደን ውጭ የምንኖር የኢትዮጲያ ኦ.ተ.ቤ ልጆች ሁሉ
በአንድነት
ተሰባስበን
ለቤተክርስቲያናችን ለመቆም ጊዜው አሁን ነው ሰለዚህ ከናት
ቤተክርስቲያናችን ከርእሰ አድባራት ለንደን ደብረጽዮን ቅድስት ማሪያም ቤተክርስቲያን ጋር
ተነጋግረን በዚህ አጭር ጊዜ በዚሁ በኮቨንተሪ ከተማ አንድ ትልቅ ስብሰባ የምናደርግ መሆናችንን
መሃበሩ አምኖበት ውሳኔ አሳልፏል ሰለዚህም በቅርብ ጌዜ በያላችሁበት በደብዳቤ የምእናሳውቅ
መሆኑን በትህትና እንገልጻለን።
የነዛ ደጋግ አባቶቻችን አምላክ
ተዋህዶን እና ህዝቦቹዋን ይጠብቅልን

Ethiopia Will Prevail!

