አብዮት ወይስ አመጽ

ሊሇፉት ዓመታት ጠሊት የአመጽ ዘሮችን ወዯ አማኞች ውስጥ እየዘራ ነበር እንክርዲድቹም አሁን
እያበቡ ናቸው! የአመጻ ሃሳቦች መወገዴ ይችለ ዘንዴና ይነዴደ ዘንዴ ስሇ እነዚህ የአመጻ አሳቦች
ንስሐ የምንገባበት ሰዓት አሁን ነው። አመጽ ሌክ በመሪዎች(leadership) ሊይ እንዯሆነ ግሌፅአመጽ(Mutiny) ነው፤ ማንም አያሸንፍም መሪውም ይወርዲሌ።
ግሌፅ አመጽ የሚከሰተው በአመራሩ መጥፎ አሊማ(ውጤት) ሲኖር ነው እናንተ ግን አሁንም
አመራሩን
ሇማስመጥ
አሌፈሇጋችሁም፤
እናንተ
ሌትቀይሩት
ፈሌጋችኋሌ።
ነገር ግን አብዮት በአመራር አሇመብሰሌ ስታዩ እዛ በጽናት ሆናችሁ ስትቀይሩት ነው። አብዮት
ሇውጥ እና የአርነትና የነጻነት መንፈስ ያመጣሌና። ቤተክርስቲያንን ሇማብሰሌ(በሳሌ ሇማዴረግ)
የሚያጠፋውን አመጽ ሳይሆን አብዮቱ ያስፈሌገናሌ! ንስሐ እንዱገቡና ይቅር እንዱለ መንፈስ
ቅደስ ሰዎችን እየጠራ ነው። ከዚያ ሇውጡን እንዳት ማምጣት እንዯሚቻሌ ሇጥበብ ጌታን
ሇመጸሇይና ሇመፈሇግ እመኑ፤ በጣም ትሌቅ ሇውጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን እየሆነ ነውና።
እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ይወዴዲሌ እናም ቤተክርስቲያንን ሇተሻሇ ሁኔታ መቀየር የሚፈሌግ
ሌብን ሲያይ፥ የእግዚአብሔር ክብር ይገሇጥ ዘንዴ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳት ሇውጥ ማምጣት
እንዯሚቻሌ:ጥበብን:ይሇቅቃሌ።
በአመጽ አፋፍ(ጫፍ) ሊይ ያለ ብዙዎች ሇረጅም ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ ታማኝ ነበሩ። አሁን
አታበሊሹት! Don’t blow it now! በሇውጥ ጊዜ ውስጥ ነን፥ ስሇዚህ እዚያው ጽኑ እና
ይህን አዱስ ነጻነት እንዴናመጣ ሁሊችንንም እርደን፤ ይህ አብዮት አርነት ነው።

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።
ሃላ ለያ አሜን ሃላ ለያ ክብር ሇእግዚአብሔር አብ ሇእግዚአብሔር ቃሌ ሇኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ቅደስ መንፈስ አሐደ አምሊክ አሜን።

ስም የላሇው፥ የማይታወቅ፥ ጌታውና አምሊኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፥ ሉያዯርግ
የሚገባውን ያዯረገ አንዴ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅደስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁለ፣ ኃይሌም ብርታትና ጥበብም
ውዲሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እሌሌታም ማዲንና ቅዴስና ሇቡሩክ መሌካም ቅደስ የእስራኤሌ አምሊክ
ሇአባታችን ሇእግዚአብሔር አብ ይሁን ሇታረዯው በጉም ሇጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇቡሩክ ቅደስ መንፈሱም ብቻ ይሁን
አሜን ሃላ ለያ። ማራናታ ጌታ ያሑሹዋ ሐማሺያክ የእግዚአብሔር ሌጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶል ና አሜን!
በእግዚአብሔር በግ ዯም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዯም ታጥቦ የመንፈስ ቅደስ ሌጅ የሆነው አገሌጋይ እግዚአብሔርን ያፈቅራሌ ቃለንም ያዯርጋሌ!!።
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