ሲኖዶስ ውስጥ ማሰብ የሚችሉት አባቶች ድምፅ የላቸውም ማለት ነው???
አላጋጩና አስመሳዩ ተጋዳላይ አቦይ ማትያስ አስቸኳይ የሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ስብሰባ ለዛሬ ጠርተው
እንደነበር ይታወሳል፡፡ ከጉባኤውም በሰበር ዜና "ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ
አብያተክርስቲያናትን እና ሕዝበ ክርስቲያኑን የሚጠብቅ ሠራዊት እንዲቋቋም ምልአተ ጉባኤው በሙሉ
ድምፅ ወስኗል!" የሚል ዜና ወጥቷል!!!
አላጋጩና ሸፍጠኛው የወያኔ ተጋዳላይ አቦይ ማትያስና በዙሪያው ያሉት ቤተክህነት ውስጥ ተሰግስገው
ያሉ የወያኔ እንደራሴዎች ይሄ የተባለው ነገር ፈጽሞ እንደማይቻል፣ የአገዛዙ ሕግጋትም ከአገዛዙ ሠራዊት
ውጭ ሌላ ሠራዊት ለማደራጀት ፈጽሞ እንደማይፈቅድ ጠፍቷቸው እንዳይመስላቹህ ይሄንን የሚሉት፡፡
ለጊዜው ሕዝበ ክርስቲያኑን ለማዘናጊያነት ለመጠቀም እንጅ!!!
እነ አቦይ ማትያስም ሆኑ ሲኖዶስ ተብየው ይሄንን የማይሆን የማዘናጊያና ጊዜ መግዣ ወሬ ትተው
ምናለበት የሚሆነውንና ሥልጣናቸው የሚፈቅድላቸውን ነገር ቢያደርጉ??? ስንት ማድረግ የሚችሉት
በርካታ አማራጭ እያለ ምን አለበት ሊሆን የማይችል ነገር እየወሸከቱ ጠላት ቤተክርስቲያንን
የሚያጠፋበት፣ ምእመናንን የሚያርድበት ተጨማሪ ጊዜ እንዲያገኝ ባያደርጉት???
"ሲኖዶስ ምን አድርጎ አገዛዙ ኃላፊነቱንና ግዴታውን እንዲወጣ ወይም ሕግ እንዲያከብርና እንዲከበር
በማድረግ የአብያተክርስቲያናትንና የምእመናንን ደኅንነትና ሰላም እንዲያረጋግጥ ማድረግ ይችላል???"
ካላቹህኝ ችግሩ አገዛዙ ሕግ አለማስከበሩ፣ የአብያተክርስቲያናትንና የምእመናንን ደኅንነትና ሰላም
መጠበቅና ማስጠበቅ አለመፈለጉ ከዚህም ባለፈ የአሸባሪዎች ተባባሪ መሆኑ ነው አይደል ችግሩ???
ስለዚህ መፍትሔው አገዛዙ ከዚህ የጥፋት ተግባሩ ወጥቶ ሕግን እንዲያከብርና እንዲያስከብር ማድረግ
ነው ማለት ነው፡፡ "ምን ብናደርግ ነው አገዛዙ ይሄንን ግዴታውንና ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማድረግ
የምንችለው???" ለሚለው ጥያቄው መልሱ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳቹህ በሠማዕቱ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ
እጅ አለ!!!
ባለፈው ጊዜ ይሄንን ብያቹህ ነበረ """"""ሲኖዶስ ተብየው በአስመሳዮቹ በእነ ተጋዳላይ አቦይ ማትያስ
ባሉ የወያኔ ቅጥረኞች የሚመራና የሚዘወር በመሆኑና እነ አቦይ ማትያስ ቤተክርስቲያንን "አከርካሪዋን
ሰበርኩት!" ያለው አገዛዝ ጨርሶ እንዲያጠፋት ስለሚፈልጉ ነው እንጅ ሲኖዶሱ አገዛዙ ይሄንን
እየተፈጸመ ያለውን አረመኔያዊ ግፍ እንዲያቆምና እንዲያስቆም ማድረግ ቢፈልጉ በቀላሉ እንዲያቆም
ማድረግ ይችላሉ!!!
"እንዴት አድርገው?" ብትሉ ቃታ ስበው ወይም ሌላ ምንም አድርገው ሳይሆን እንደ ቆራጡ፣ ቅዱሱ
ሠማዕት አቡነ ጴጥሮስ ሥልጣነ ክህነታቸውን ተጠቅመው ሁሉንም ነገር ቀጥ ማድረግ ይችላሉ፡፡
ቤተክርስቲያኗ ያሏትን ተከታዮች በሙሉ የሥራ ማቆም አድማ እንዲያደርጉ፣ ለአገዛዙ እንዳይታዘዙና
እንዳይተባበሩ ብትገዝት ሕዝበ ክርስቲያኑ በደስታ እንደሚታዘዛቸውና አገዛዙም እንደሚንበረከክ
ጠፍቷቸው ይመስላቹሃል ይሄንን የማያደርጉት??? ሕዝበ ክርስቲያኑ "ለምን ሥራ ላይ አልተገኘህም?"
ብሎ የሚጠይቀው ቢኖር "ተገዝቻለሁ ምንም ማድረግ አልችልም ከአቅሜ በላይ ነው ግዝቱ ካልተፈታ
መገኘት አልችልም!" ብሎ መመለስ ይችላል፡፡ ቅዱሱ ሠማዕት አቡነ ጴጥሮስ ያደረጉት እኮ ይሄንን ነው
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ሌላ አይደለም!!! "ለፋሽስት ጣሊያን ሕዝቡም ምድሪቱም እንዳትገዙ፣ እንዳትታዘዙ፣ እንዳታገለግሉ
የተገዘታቹህ ሁኑ!" ነው እኮ ያሉት ሌላ አላሉም!!!
ተጋዳላይ አቦይ ማትያስ "እኔ ሽጉጥ የለኝም በእጀ ያለው መስቀል ነው መንግሥትን ላስገድድ አልችልም፡፡
ወደ አምላክ ከማልቀስ ውጭ ሌላ ላደርገው የምችለው ነገር የለም!" ሲሉ እንደ ቅዱሱ ሠማዕት አቡነ
ጴጥሮስ መገዘትና አገዛዙን ማንበርከክ እንደሚቻል ጠፍቷቸው እንዳይመስላቹህ!!! የአገዛዙ ቅጥረኛ
ስለሆኑና አገዛዙ ተንበርክኮ ከተያያዘው የፀረ ቤተክርስቲያን የጥፋት ሥራው እንዲገታ ስለማይፈልጉ ነው
ወገኖቸ አትታለሉ!!!""""" ብየ ነበረ፡፡
አሁንም ይሄው ነው መፍትሔው ሌላ ነገር የለም፡፡ ሲኖዶስ ተብየው ይሄንን ያህል ያልተጠቀመበት ትልቅ
አቅም እያለው ይሄንን በቀላሉ ያለምንም ባጀት ተፈጻሚ ማድረግ የሚቻለውን ጉዳይ ተፈጻሚ ማድረግ
የተሳናቸው አሁን ማን ይሙትና ከቤተክርስቲያኗ አቅም በላይ የሆነ ግዙፍ ባጀትና ብዙ ነገር
የሚፈልገውን "ሠራዊት አቋቁሜ የአብያተክርስቲያናትንና የምእመናን ደኅንነትና ሰላም እናስጠብቃለን!"
የሚሉትን ሐሳብ ተፈጻሚ ያደርጋሉ ተብሎ ይታመናል???
ሲጀመር አገዛዙ መቸ ይፈቅድና??? እንዳለመታደል ሆኖ ሀገራችን በወያኔ/ኢሕአዴግ ዘመን መንግሥትና
ሠራዊት የላትም እንጅ የሀገር መንግሥትና ሠራዊት ባለበት ሀገር ግን ከሀገር ሠራዊት ሌላ ሌላን ሠራዊት
ማደራጀት ወንጀል መሆኑን እንዴት ነው ላያውቁ የሚችሉት???
እነ ተጋዳላይ አቦይ ማትያስ ምን አስበው ነው ይሄንን ያሉት፡፡ ሌላውም እንዲሁ በየፊናው የየራሱን
ሠራዊት እንዲያደራጅና እርስበርስ በመፋለም ሀገሪቱን የጦር አውድማ እንድትሆን ነው አይደል
ፍላጎታቸው???
ሲጀመር አገዛዙ ቤተክርስቲያን የራሷን ሠራዊት እንድታቋቁም አይፈቅድም፡፡ ለቤተክርስቲያን ፈቅዶ
ለሌሎቹ መከልከል አይችልምና፡፡ በተጨማሪም ቤተክርስቲያን እንዲህ ዓይነት ሠራዊት ማቋቋም
የሚያስችል አቅም የላትም፡፡ ሲቀጥል ሐሳቡ መፍትሔ መሆን የማይችል ሸፍጠኛ የጥፋት ሐሳብ ነው፡፡
መፍትሔውና ሲኖዶስ ማድረግ የሚችለው ከላይ የጠቀስኩትን መንገድ በመጠቀም አገዛዙ ወደ ሕጋዊ
መስመር እንዲገባና ኃላፊነቱንና ግዴታውን እንዲወጣ ማድረግ ነው!!! ባይሆን ሌሎቻችን ይሄ ፀረ ሕዝብ
ፀረ ቤተክርስቲያን፣ ፀረ ሀገር አገዛዝ እንዲገረሰስ እንታገል፡፡ ቢችልማ ሲኖዶሱም ለዚህ መሥራት
ነበረበት፡፡ እሱ ቀርቶ አድማውን መምታት ከቻለ ትልቅ ስኬት ነው፡፡ አድማውን መምታት ከተቻለ
ያለጥርጥር አገዛዙን ተገዶ ኃላፊነቱንና ግዴታውን በሥነሥርዓቱ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል!!!
ምእመናን ሆይ! ከዚህ ውጭ ግን እነ ተጋዳላይ አቦይ ማትያስ ለማዘናጊያና ለጊዜ መግዣ ሲያላግጡብን
ነውና "በቤተክርስቲያን ሰቆቃ ላይ ማላገጡን አቁሙ!" ልንላቸው ይገባል!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
14/11/2019
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