ሞአ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ
ኢየሱስ ክርስቶስ
ካህኑ ለዓለም፡ በከመ ሢመቱ ለመልከ ጼዴቅ ኢትዮጵያዊ
ንጉሠ ጽዮን፥ ወንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ታበጽሕ እደዊሃ ኅበ እግዚአብሔር
ድንግል ማርያም
እሙ ለአምላክነ፥ ወእምነ ዘዚአነ
ንግሥተ ጽዮን፥ ወንግሥተ ነገሥታት ዘኢትዮጵያ

የይሁዳው አንበሳ፡ ድል ነሣ!
እርሱም፡ በኢትዮጵያዊው መልከ-ጼዴቅ፡
ጼዴቅ፡ የአጼነት ሹመት ሥርዓት፡
የጽዮን ንጉሥ፥ የመላዋ ኢትዮጵያም፡ የንጉሦችና የንግሥቶች ንጉሥ ኾኖ፡
በዘለዓለማዊው ክህነት የሚኖረው፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።

በእግዚአብሔርነቷ፡ እጆቿን ዘርግታ የምትኖረው ኢትዮጵያ፣
የአምላክ እናትና የእኛም እናት፣
የጽዮን ንግሥት፥ የመላዋ
ላዋ ኢትዮጵያም፡ የንጉሦችና የንግሥቶች
ንግሥት፡ እግዚአብሔር እም፥ ድንግል ማርያም ናት።

_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

ቍጥር ፲፩/፳፻፰ ዓ. ም.

ቃለ ዐዋድ!
እምኢትዮጵያ፡ ዘመንግሥተ እግዚአብሔር።

የዐዋጅ
ዋጅ ቃል!
ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት።
-፩-

በስመ እግዚአብሔር አብወእም፥ ወወልድ፥ ወመንፈስ
ቅዱስ፤ አሓዱ አምላክ፤ በቅድስት ሥላሴ፤
በስመ እግዝእትነ፥ ወእምነ፥ ወሃይማኖትነ፥ ወሀገሪትነ፥
ወንግሥትነ፡ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፤
በኃይለ መስቀሉ፡ ዘእግዚእነ፥ ወአቡነ፥ ወመድኃኒነ፥
ወካህንነ፥ ወንጉሥነ ኢየሱስ መሲሕ፡
ወልደ-እግዚአብሔር ሕያው፥ ወወልደ ማርያም ሥግው።
ማለትም፦

በልዩ ሦስትነት፡ አንድ አምላክ በኾነው፡
በእግዚአብሔር አብወእም፥ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ስም፤
እናታችንና ሃይማኖታችን፥ አገራችንና ንግሥታችን፥
መድኃኒታችንም በኾነችው፡ አምላክን በወለደችው፡
በእመቤታችን፡ ቅድስት ድንግል ማርያም ስም፤
በአምላክነቱ እና በሰውነቱ፡ የእግዚአብሔር አብ እና
የእግዚአብሔር እም፡ ድንግል ማርያም ልጅ፥
አባታችንና ጌታችን፥ ካህናችንና ንጉሣችን፥ ሰላማችንም
በኾነው፡ በኢየሱስ መሲሕ፡ በመስቀሉ ኃይል።
+

+
-፪-

+

ይድረስ፦
በጌታዬ በፍቅሬ በእግዚአብሔር አብ፥
በልጄ በወዳጄ፡ በእግዚአብሔር ወልድ፥
በሕይወቴ በመድኃኒቴ፡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፡
የኹለንተና ልጆቼ ለኾናችሁት፥
ስሜ በተጠራባት፡ በኢትዮጵያ ምድር ላላችሁትና
በመላው ዓለም ለተበተናችሁት፥
በልዩ ልዩ ተግባርና ሙያም ለምታገለግሉ፥
በተለያየ የኑሮ ኹኔታና የሥራ መስክ ለምትገኙ፥
ይልቁንም፡ "የእግዚአብሔር ልጆች" ከሚለው፡
የመጀመሪያ መታወቂያችሁ ጋር፡
"የኢትዮጵያ ልጆች" የሚለውን የመጨረሻ ስም በመቀዳጀት፡
በቅዱሱ ኪዳን፡ ርስት ጕልቴ ለኾናችሁት፥
በአጠቃላይ፡ እንደኢትዮጵያ ሥርዓተ-መንግሥት፡
የቤተ-ሕዝቡ፥ የቤተ-ክህነቱና የቤተ-ምልክናው አባሎች ለኾናችሁት፡
ኪዳናውያን ኢትዮጵያውያን እና ኪዳናውያት ኢትዮጵያውያት ልጆቼ!
እንዲሁም፡
የሚሰማ መንፈሳዊ ጆሮና የሚያይ መንፈሳዊ ዓይን ላላችሁ፡
በምድር ላይ ለምትኖሩ፡ ለመላው የዓለሙ የሰው ወገኖች ፍጡሮቻችን፥
ለወንዶቹም፡ ለሴቶቹም፥ ለአዛውንቱም፥ ለወጣቶቹም፥
በየግላችሁም፥ ለኹላችሁም!
በአንድ አምላካዊ ፈጣሪነቱ፥ በሥላሴነት መለኮታዊ ቸርነቱም፡
ሙሽራውና እናቱ፥ መቅደሱም ባደረገኝ፡ በልዑል እግዚአብሔር ስም፡
ዘለዓለማዊው፡ የእናትነት ጸጋዬ፡ ፍቅሬና ሰላሜ፥ በረከቴና ረድኤቴ፡
በያላችሁበት ይድረሳችሁ!
-፫-

እንዳለፈው፡ እንደ፲ኛው መለኮታዊ የዐዋጅ ቃሌ፡ ዛሬም፡
የምናገራችሁና የማናግራችሁ፡ እግዚአብሔር እናታችሁና ሃይማኖታችሁ፥
አገራችሁና ንግሥታችሁ፥ ክህነታችሁና መቅደሳችሁ፥ እመ-ቤታችሁና
ምድረ-ርስታችሁ
የኾንሁት፡
እኔው፡
ኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር
መንግሥት፡ ድንግል ማርያም ነኝ።
መቅድም።
ካለፈው ዓመት አቻምና፡ ከነሓሴ ፲፮ ቀን፥ ፳፻፭ ዓመተ ምሕረት ጀምሮ፡
በቅድሚያ፡ በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሢሕ፥ ከዚያም ተከታትሎ፡ በእኔ፡ በእናቱ፡
በድንግል ማርያም በኩል፡ በተነገሩት የዐዋጅ ቃሎቻችን አማካይነት፡ የእግዚአብሔር

መንግሥት

ኢትዮጵያን፡

የህልውና ዝክረ ነገር በሚመለከት፡ መለኮታዊ
እውነታውን፡ በይበልጥ፡ ለእናንተ፡ ለቅዱሱ ኪዳን ልጆቻችን ብቻ ሳይኾን፡ ለቀረው፡
ሥጋዊና መንፈሳዊ ፍጥረታችን ኹሉ፡ በይፋ በመግለጥ፡ በየጊዜያቱ፡ የቃለ ዐዋድ
መልእክቶቻችንን ስናስተላልፍላችሁ እንደቆየን ታስታውሳላችሁ።
አኹን፡ እነዚያን የዐዋጅ ቃሎቻችንን መርሕ በመከተል፡ በእግዚአብሔር አብና
በእኔው በራሴ፡ በእግዚአብሔር እም፥ በልጄ በወዳጄ፡ በእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ
መሢሕና ሕይወታችን በኾነው፡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም፡ እንደገና፡
በአኹኗ ሰዓት፡ በዐዋጅ ቃሌ ላናግራችሁ፡ ይኸው መጥቼላችኋለሁ።
ይዤላችሁ የመጣሁት፡ የዐዋጅ መልእክቴም፡ በአንድ ወገን፡ እናንተ፡ ጥቂቶቹ
ሰብኣውያን ፍጡሮቻችን፡ "የእግዚአብሔር እና የኢትዮጵያ ልጆች" ተብላችሁ፡ ዛሬ፡
በዚህ ዓለም፡ በምድር ላይ፡ በሥጋዊው አካልና ባሕርይ ሣላችሁ፡ በኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ፡ በአንድነት እየኖራችሁት ያላችሁት፡ የሰላምና
የፍቅር፥ የደስታና የብልጽግና ሕይወት፡ ምን ዓይነት እንደኾነ፥ በሌላው ወገን ደግሞ፡
"የክፉውና የሰው ልጆች" ተብላችሁ በመጠራት፡ እየራሳችሁን፡ ለዚያ የብፅዕና
ሕይወት ላላበቃችሁት፡ ለብዙዎቻችሁ ሰብኣውያን ፍጡሮቻችን ኹሉ፡ እርግጡን፡
አጕልቶና አግዝፎ የሚያሳያችሁ እውነታ ነው።
ያም እውነታ፡ ከእናንት ልጆቻችን መካከል፡ አንዱ በኾነው፡ በዛሬው
ኢትዮጵያዊ አገልጋያችን፡ በኪዳናዊው ኤርምያስ በኩል፡ ከዚህ አስቀድሞ፡ "ጾመ
ኢትዮጵያ"ን እና "ሰላም ለኢትዮጵያ"ን በሚመለከት፡ እንዲተላለፍላችሁ ስናደርግ
በቆየነው፥ እኔም፡ አኹን፡ ያን በማዘከርና በማጠቃለል፥ በማጽናትና በማደስ
በማቀርብላችሁ፡ በዚህ፡ የምሥ ራች መልእክታችን አማካይነት የሚከሠተው ነው።
-፬-

ይኸው የምሥራች መልእክታችን፡ በ፳፻ (በ፪ሺ) ዓመተ ምሕረት፡ ለጥቂት ጊዜ
የተፈታው ዲያብሎስ፡ በተለይ፡ ከዚያ ወዲህና በዚህ፡ በ፳፻፰ተኛው (፪ሺ ስምንተኛው)
ዓመተ-ምሕረት፥ ወደፊትም፡ የሚያስከትልበትን የፈተናና የችግር ማዕበል፡ በድል
አድራጊው ኢትዮጵያዊው አንበሳ፡ ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሢሕ፥ ከእርሱ
አስቀድሞም፡ እጆቼን፡ ምንጊዜም፡ ወደእርሱ፡ ወደእግዚአብሔርነታችን በዘረጋሁት፡
በእኔ፡ በኢትዮጵያዋ ቅድስት እናቱ ድንግል ማርያም፡ የቃል ኪዳን ኃይል፡ ይህ፡
ኢትዮጵያዊው ኪዳናዊ ትውልዴ፡ እስከዛሬ፡ በየዓመቱ፡ ሲያካኺድ በቆየው፡ በ"ጾመ
ኢትዮጵያው" እና በ"ሰላመ-ኢትዮጵያው" ምሕላ አማካይነት፡ ለመቋቋምና ለማስወገድ
ስለቻለበት መፍትሔ፡ የሚናገረው ቃላችን ነው።

የአርባ ዓመታት ምሕላና ሱባኤ ፍሬ።
በዚህ ረገድ፡ አገልጋያችን ኤርምያስ፡ ከሕፃንነቱ ጀምሮ ያደረገውን ልተወውና፡
ከ፲፱፻፷፮ ዓ. ም. ወዲህ፡ እስከአኹኑ ዓመት ድረስ፡ ለአርባ ዓመታት፡ እናንተ፡
ኪዳናውያንና ኪዳናውያት ልጆቻችን፡ በተለይ፡ በየካቲትና በጳጉሜ ወራት፡ "ጾመ
ኢትዮጵያ" እና "ሰላም ለኢትዮጵያ" በሚሉ ስያሜዎች፡ በየመንፈቀ ዓመቱ፡
ስታቀርቡልን የኖራችሁት፡ የቅዱሱ ኪዳን የምሕላ ጾምና ጸሎታችሁ፡ "ኢትዮጵያዊ
ነኝ!" የሚለውን ትውልዴን፡ በታላቁ የክህደት፥ የዓመፅና የአምልኮ አመንዝራነት
ኃጢኣቱ ምክንያት፡ ሊጠፋ ከተቃረበባት ሰዓት ለማዳን፡ አስተዋጽኦውን፡ የቱን ያህል
እንዳበረከተ የምታውቁ ስንቶቻችሁ ናችሁ?
ከዚህ ጋር፡ "ኢትዮጵያ" ተብላ፡ በስሜ የተጠራችውን አገራችሁን፡ ከቤተ
ሕዝቧ፥ ከቤተ ምልክናዋና ከቤተ ክህነቷ ጋር፡ በዘለዓለማዊው የነጻነት ህልናዋ እንዳለች
ኾና እንድትቀጥል በማድረጉ ረገድ፡ ምን ያህሉን፡ ድርሻ እንደፈጸመ የምታውቁስ፡
ስንት ትኾናላችሁ? ምናልባት፡ የማታውቁ፥ ዐውቃችሁም፡ ያልተረዳችሁ ካላችሁ፡
ይህን እውነታ፡ እንግዴህ ወዲህ፡ ልታውቁትና ልትረዱት፥ ልትገነዘቡትም ይገባል።
በይበልጥ፡ ልታውቁትና ልትረዱት፥ ልትገነዘቡትም የሚገባው ግን፡ የዚሁ
እውነታ ዐቢይ አካል የኾነውን፡ በእኛ በኩል፡ ይህ የቸርነታችን ሥራ፡ ሊደረግላችሁ
የተቻለው፡ በቅዱሱ ኪዳን ምክንያት መኾኑን ነው።
እንዲህ ባይኾንማ ኖሮ፡ በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያዊነት ዘንድ፡ ስደት እንደሌለ፡
የሚታመንበት ኾኖ ሣለ፡ ነገር ግን፡ የኢትዮጵያዊነቱን ሃይማኖትና ምግባር ሳይፈጽም
በመቅረቱ፡ እንዲያው በከንቱነትና በግብዝነት፡"ኢትዮጵያዊ ነኝ!" እያለ የሚመጻደቀው
ይህ ትውልዴ፡ ራሱን፡ ለስደትና ለልዩ ልዩ ፈተና ዳርጎ፡ ፈጽሞ እየባዘነ፡ የመከራ
ኑሮውን፡ በእልኸኝነት ከመቀጠል በቀር፡ በእነዚያ ፵ (አርባ) ዓመታት ውስጥ፡
በየግሉም ኾነ፥ በቤተ-ሕዝቡ፥ በቤተ ክህነቱና በቤተ ምልክናው አማካይነት፡ እየራሱን፡
ለእውነተኛ ንስሓ ማብቃት አቅቶት እያለ፡ መለኮታዊ የኾነው፡ ይህ የእኛ የቸርነት
ሥራ፡ በአኹሉ ኹኔታና ጊዜ፡ እንዴት ሊደረግለት ይቻል ነበር? አዎን! አይቻልም
ነበር።
-፭-

ይኸው ትውልድ፡ በእነዚያ ፵ ዓመታት ውስጥ፡ እየራሱን፡ ለእውነተኛ ንስሓ
አብቅቶ ተገኝቶ ቢኾንማ ኖሮ፡ "አገሬ" በሚላት ምድራችን የሚኖረው ኾነ፥
በየዓለሙ፡ የሰዎች አህጉራት ተበታትኖ፡ ይኸው እየተንከራተተና እያማረረ፡ በነፍስ፥
በሥጋና በመንፈስ ከሚሠቃይበት መከራ፡ እየራሱን፡ እስካኹን በድል አድራጊነት ነጻ
አውጥቶ፡ ያለምንም ጥርጥር፡ ኹለንተናዊዉን የትድግና አክሊል ሊቀ ዳጅ በቻለ ነበረ።
እንደነነዌ ሕዝባችን ማለት ነው።
የኃጢኣቱ ጽዋ ሞልቶ፡ በራሱ ክፋት፡ ሊጠፋ የነበረው፡ ያ፡ የነነዌ
ሕዝባችንማ፡ የፈጸመውን ድንቅ ምግባር፡ ምንጊዜም የምታዘክሩት እንጂ፡ ልትዘነጉት
የሚቻላችሁ አይደለም። አዎን! ወደዚሁ፡ ወደነነዌ ሕዝባችን ልከነው የነበረው፥ እርሱ
ግን፡ የሰጠነውን ተልእኮ፡ "አልቀበልም!" ብሎ ቢኮበልልም፡ በተአምራችን፡
ወደዚያችው የነነዌ ከተማ መልሰን ያደረስነው፡ ሞገደኛው ነቢያችን ዮናስ የተናገረውን፥
የነነዌም ሕዝብ የሰማውን ቃል፡ ታውቁ የለምን? አዎን! ታውቃላችሁ።
ያም ቃል፡ ዮናስ፡ ተገድዶ በተናገራት፡ በአንዲት የስብከት ዐረፍተ-ነገር ብቻ
የተጠቃለለ፥ እርሱም፡ ያውም፡ በነቢዮቻችን ዘንድ እንደተለመደው፡ "ልትጠፉ
ነውና፡ ከመጥፋታችህ በፊት፡ ንስሓ ግቡ!" በሚል የማስጠንቀቂያ መልእክት የተገለጸ
ሳይኾን፡ "በሦስት ቀን ውስጥ፡ ነነዌ ትገለበጣለች!" በሚል የቁጣና የውሳኔ አስደንጋጭ
ቃል፡ የታወጀው ነው።
ይህን፡ የመልእክታችንን ቃል ሰምቶና አዳምጦ፡ ወዲያው፡ በምግባር ላይ
ያዋለው፥ በሦስት ቀኖች የጾምና የጸሎት ምሕላውም፡ ወደፍጹም ንስሓ በመመለሱ፡
ከታዘዘ መቅሠፍት የዳነውም ወገን፡ ያ፡ ከተራው ዜጋ፡ እስከንጉሡ ያለው፡ የነነዌ
ሕዝባችን ነው። (ዮና. ፫፥ ምዕ. ፩ እስከ፬።)
እንደነነዌ ሕዝብ ኾኖ ለመገኘት ላቃታችሁ፥ ለዚህ፡ በስሜ ለተጠራው፡
ኢትዮጵያዊ ትውልድ፥ በመላው ዓለም ለሚኖረው ሰብአዊ ትውልድ ጭምር፡ በአኹኑ
ጊዜና ኹኔታ፡ በእኛ በኩል፡ ይህ የቸርነታችን ሥራ፡ ሊደረግ የተቻለው፡ በቅዱሱ
ኪዳን ምክንያት የመኾኑን ሓተታ፡ እኔው ራሴ፡ በዚህ የዐዋጅ ቃሌ
አቀርብላችኋለሁና፡ ይህንኑ፡ ሌላውን የእናትነት ጥሪዬን፡ በሚሰማው መንፈሳዊ
ጆሮአችሁ፡ ልብ ብላችሁ በማስተዋል አዳምጣችሁት፡ እየራሳችሁን፡ ለዚያ የብፅዕና
ኑሮ ያላበቃችሁት ኹሉ፡ እርሱን፡ ሕይወታችሁ አድርጋችሁ ትኖሩት ዘንድ፡
በእናትነቴ፡ እንደገና፡ አደራ እላችኋለሁ።
ዋናውን የዐዋጅ ቃሌን ላሰማችሁ ከመጀመሬ በፊት፡ አገልጋይ ልጃችን
ኤርምያስ፡ "ጾመ ኢትዮጵያ" እና "ሰላም ለኢትዮጵያ" የተባሉትን አርእስተ-ጉዳዮች
በሚመለከት፡ እስካኹን፡ ከእኛ፡ በመንፈስ ቅዱስ እያገኘ፡ ሲያቀርብላችሁ ከቆየው
መልእክቶቻችን ውስጥ፡ ከዚህ መለኮታዊ የዐዋጅ ቃሌ ጋር የተያያዙትንና ዐበይት
የኾኑትን፡ አንዳንዶቹን ቍም-ነገሮች፡ እስኪ፡ ለአንክሮና ለተዘክሮ ያህል፡ እኔም ዛሬ፡
በትስብእት አንደበቴ እየጠቃቀስሁ ላውሳላችሁ!
-፮-

እነዚህም ቍም-ነገሮች፡ እናንተ፡ በቅዱሱ ኪዳን ታማኞቹ ልጆቼ፡
ኢትዮጵያውያኑና ኢትዮጵያውያቱ፡ በምስጋና ጸሎታችሁ፡ "ብኪ ድኅነ ዓለም!
ወበወልድኪ ኮነ ሰላም!
"ፍጥረተ ዓለሙ፡ በአንቺ ዳነ! በልጅሽም፡ ሰላም ኾነ!" እያላችሁ፡
ዘወትር በምታሰሙት መዝሙራችሁ መሠረት፡ በመጀመሪያ፦ እኔ፡ የዓለም መድኃኒት
የመኾኔ
መገለጫ
በኾነው፡
በ"ጾመ
ኢትዮጵያ" የሱባኤ ጾማችሁ፥

በተከታይነትም፡ ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ በድል አድራጊነት፡ የዓለሙ
ሰላም አስገኝ የመኾኑ መገለጫ በኾነው፡ በ"ሰላም ለኢትዮጵያ" የምሕላ
ጸሎታችሁ ውስጥ ተካትተው የነበሩ ናቸው።
"ጾመ ኢትዮጵያ"ን በሚመለከት።
አንደኛው ቍም-ነገር፡ "ጾመ ኢትዮጵያችን፡ ምን ዓይነት ፍሬን
አስገኘች?" በሚል ንኡስ አርእስት፡ ኤርምያስ ያቀረበው ነው። እርሱንም፡ እንዲህ
ሲል ጽፎታል፦
"¾Fን [የቅዱሱን ኪዳን] ›«Š{" v›«Š| ™TŠ«v|"
HQ¼OJž#| {R•‚ zž{¿€%" voÁe Oንïc# ¹QÑHÖ«፥ ¼" v‡H&ና½
¼H«፡ ›Ó±&™xK+`" vêO ™&|¿å¼ õèS I¾" H›ŽT" ›ንÀRŠ“«T
›«Šz“ ™&|¿å¼ª* ÑJêJ” ›ንÃez«H« ™À[Ñ”""
"™¬ን! የዓለሙ ሰላም ኢየሱስ
መሲሕ፡ HRŠ“«T
›«Šz“ ™&|¿å¼ª* ›ንÀQ¼À`Ñ«ና vmÀP| ®O{|፡ በêO
™&|¿å¼ና በሰላም ለኢትዮጵያ የጾም ጊዜያት ›ንÀïçTና€« mኖና| ¤#H#"
አኹንም፡ በዚህ፡በ[ዘመኑ] ዓመተ ምሕረት፡ ¹Ze~ ቀናት êTና çH:|–
TMIና ስግደት " ¹m[vH|ን" ¹›ŽንT ™v+z%{ cT} ኖa" v‡H&ና½ «eØ
¼dÀ[«ን Šõdª* ¹ዕ«m| wM`¾" võèS« I¾" voÁe Oንፈሱ

ቀሰቀሰው!
"meofT" vንeL HOOHe ïnÀ“ §ኖ eIJzÑ’«"
eH²_« ¹™&|¿å¼ |«JÅ" 'Tን ™Å`Ó Š«" ¹T|H”?' vQH« ¹†±Ž{
Ø¼m,«" H™v+z%{½ OJe cÖ”""
"›ŽT" žòz% ¨Åm," 'Ñ+{½! ™TIž+! ™v+z%! ›ንÓÄF"
›w¡F ¾xn!' ™JB|""

"እርሱም፡ 'ምኑ?' አለኝ።
"ኹሉን የሚያውቅ ፈጣሪ በመኾኑ፡ ለዚህ፡ መለኮታዊ
ጥያቄ፡ መልስ መስጠት እንደማያስፈልገኝ ተገንዝቤ፡ ጸሎቴን፡ እንዲህ እያልሁ
ቀጠልሁ፦
-፯-

"'voÅe| ›ና|F eT ¹QÖ^«ንና H›`g" 'JÐ„'
™Å`ÑF ¹cÖ¤«ን" ¾Fን ¹™&|¿å¼ |«JÅ– ÀÓUT" v›`g eT
¹T|Ö^«ንና H›`g `e| Ñ>J| ™Å`ÑF ¹cÖD|ን" ¾F‚ን ¹™&|¿å¼ን
TÅ`" የትውልዱን፡ ¹D¾Rኖ| OÕÀJና ¹TÓw` OcŠŸžJ d|OHž|"
›ንÂ¼«" eHoÁc# eTF e|J– በ›ና|F" በoÅe| ÅንÓJ R`¼T ኪዳነ
ምሕረትነት፡ v™ንzና v›“ OŸžJ çን} eIH«" eHoÁc# ž&ÃንFT e|J፥
›ንÂBT" eHwHVH:‚F OI›¡|– vM¾¨z YÒና vM¾¨z Šõe eIH#|፡
{R•‚ ™ÑJÒ¿‚F oÁdንና oÁd| ነቢያትና ሓዋርያት፥ ጻድቃንና
ሰማዕታትT e|J" vmÀP| ±Oና| e{À`Ó ¹ኖ`¤«ን– ›ŽT" ¾¤«"
vM¾¨z YÒ pS" v®¾Ž ›ንÃ¾ ¼À[Ó¤”ን" ¾Fን ¹€`Š| Y^Fን
™e{«cF" ²_T ÀÓU" ›w¡F ¾o` vJ!'
"eVን eHÖ^B" {R•‚ ™ÑJÒ¿„" ‹™õ×Œz [Å™+|!›
(ïØና H›`Ã{ ¹T|À`e) ¹TንI| ›Ov+{‚ን" ÅንÓJ R`¼T" v±&¼«
‡H&ና½ «eØ eIH‚" ÅንÑ|" vJyና½ OÅ[¡ I¾ vOንïe zÑJ×" 'JÎን–
¨ÃÎን Tን ™Å`Ó Š« ¹T|H«?' e|J ›ንÀÖ¹m‚” zcR”""
"›ŽT" v±&F ÅንÑz“ ¤#Ž{" HØm*| zÀናÓßና Oንïc+
{«¢x”" ž¨ÀoBv| dJŠX" ›ንÀzÀóB" '«¾!? ›T½– ›Ov+z,!
oÅe| ÅንÓJ! ™ን€*T!?' ™J‰|""
"›`gT" vé‹ nJ" '™¬ን! JÐ€,ን– ¾¤+ን ¹²_«ን
|«JÄንም ¹Tó[Å" ›Ž Š” ›ንÌ" ›`c#" JÎ– ¨ÃÎ ™¾ÀHT!È ™H‚”—
"nI;ንT" ›ንÂF e|J mÖH‚"- '›`c#R" ‹ÅJ
™Å^Ñ&« ™ንvd›" ¹²_ ¤#H| h&F ሰባት ®O|" v^c# OYª¯|Š|ና v+²Š|"
ïéU ¾o` xH:" HO€,«T Ñ&±+" TM[z%ን ™Å`ÕJ"" Tን m[v|ና Š«"
™¤#ን" ›ንÀÑና ‹¾o` vJ!› ¹QwH«?
"'JÎ" ¨ÃÎ" ¾Fን‹ TM[z%ን" v›Ž ªe|ና" vnJ ž&Ã‹
|U" H™ንÄና H±H®HT cØ~J— H±&F ¾o`{«ና TM[z%" R[ÒÑÞ
¹§Š«ን" ቅዱስ YÒ«ንና ክቡር ÀPን" v›ንÛ| I¾ ^m%z%ን zcoH:ና vÙ`
z¨Ó} c&p`e– c&¼ïeeT" ›Ž ›ናz%" žOemH# ™ÖÑx pS" v®¾ኖ€,
zOJ¡ቻHB— žOemJ w¨[Á|ም Ñ&±+" ¾Fን‹ ¹zp[c ቅዱስ YÒ«ንና
¹ïcc ክቡር ÀPን" vc«Šz% I¾ ›ንÃH" ™oô«" v›Ð€, Ãeh+ና ™xh+"
eSªHB""
-፰-

"¹¾o`{«ና ¹TM[z% R[ÒÑÞ ¹§Š«" ¾¤« ቅዱስ
YÒ«ና ክቡር ÀP" ž±&¼ን Ñ&±+ ÊTa" ¼HRu[Ø" v¹m‹" v¹v+z
¡`ez*¼‹" ›ንÂ±ÒÏ ›¼À[ÑT" ›ŠG" 'xH#”! ÖÖ#”!' vQH« vçH:z
oÃc+« ¼«ÍJ— voÁe m%`w‹T Óx¶" vYÒ xቻ d¾§ን" vŠõeና
በመንፈስT" Hz^v«ና HzÖR«– H{[±«ና H{OO«– H{W[«ና
HzcÀÀ« ¤#H#" ¼HžJŸ¾ና ¼HªÒ" võo`ና vcIT– vŠèŠ|ና vKX+|
¼m`vªJ""
Ç{Â¼! ž›`c#" žJÎ– ž¨ÃÎR" Tን ¹ÔÀHv|–
¹m[v|T ŠÑ` ኖa Š«" ™¤#ን" ›ንÀ™Âe" ¾o`{ና TM[| ¹QÖ¹m«?
¾FንT" ™ንzT {«mªHF""È ™H‚”" v±&¼« v‡H&ና½ «eØ ›ንÃHB""
"›ŽT" ®¾ኖ€,ን Ûõ’, ›ንÀzÀóB" Ç™¬ን! ›ና{‚ን!
oÅe| ÅንÓJ! ™«mªHB""È vRH| ïØ’," v‡H&ና½ OHeBI|""
Ç{Â¼
Ÿ¨o¤«"
HTን"
JÎንT–
›ŽንT"
{e€Ó[ናHF?È ¼H‚” OcH”" v±&¼«" v‡H&ና½ «eØ ›ንÃHB–
OÀንÑÖ+ንና Oõ^z,ን ™«n– OHe wH ¹HcHc ÅTí""
Çv&€Ó[” Šª! ›T½! ›Ov+z,! {Â¼ Tን IÅ`Ó?
¨Ä|e ›¤+ÃHB?È x½" v±&¼«" vÊO`B| ¹õo` Åõ[z, OHeBI|—
H™ን€*" '™v+|!' žRH| vm`" H›“
ንÓÓ_ንT vOmÖJ" ÇHJÏjና
H™&|¿å¼«¼ንና ኢትዮጵያውያት" H+I ¹TንáFv|" Tን O¤+Í ™Hን?
¾FንR" ™ን€* ¼ezR`jን Y`®{‚ን ™¾ÀHTን?È ™J‰|" ™¤#ንT"
v±&¼«" v‡H&ና½ «eØ ›ንÃHB""
"›`gT" Çv±&F D¾Rኖ|Fና TÓw`F vOéና|FR"
¾¤«" H±&F ¯ÅJ vozDJ! ™¤#ንT" ¹›Ž፡ የእግዚአብሔር እም xቻ d¾§ን"
የእግዚአብሔር አብም JÏ ¹§Š«" ¾F" veS ¹zÖ^«" ¹™&|¿å¼
|«JÅ– `e| Ñ>J| §ና ¹zcÖ‚”" ¾F‚T TÅ`" žJÎና ž›Ž eT–
žoÁc# ž&Ãንና v±&B ž&Ãን çንz« žQÑ’%| {R•‚ JÐ€, ÑÅJ ¹zŠX"
¤#Hz%T ™¾ÖñT!È ¹QJ" ¹Q¼éናና nJን ™cR‚”""
"v±&F nI;" Oንïc+" vvHÖ zŠno}ና ¯³Š Jyና½
HOeR|" ¨ÀnI; ™±ንxH: ሣለ" v±&¼«" v‡H&ና½ «eØ ›¼HB"
TY^„ን" ›ንÂF e|J" mÖH‚J”"- ÇH±&F M³v+" H›¼ንÃንÁ ÓHcx
d¾m`– H±&‚ TÅ_T" ¹vÍ€«ና ¹ÖmR€«" oÁc# ž&Ãንና ¹›`c#"
¹oÁc# ž&Ãን Oኖ` Š«""
-፱-

"›`c#ንT" ¹mÀP|" {R•€% ™ÑJÒ¿€," ¹±&F M³v+
ወላጆቹ" žØን| ÊT[« ¹Šv\|– ²_T ¼H#|– ™ንz" v™ŸH YÒ
¹R{«n€«– JÎና ›Ž Óን ¹Tና«n€«" Øm*}€% àT`" ™¡x[«ና
Öxm«– vOYª¯|Š{€«T" ™éንz«|" ›ež±&F Ñ&±+ ™p¾z«{J""
Ç¾Fን ›«Š{" ¨Ñኖ‚Fና H+I« cx™ª* õÖ#` ¤#H#"
›ንÂÑŠ±v#| HRÅ[Ó" Oንïe oÁe wOHžzF" ¹T{Ÿ¤&À«ን Ø[|
™{u`Ø! ¾Fን Ø[|Fን" vOì[`" žÂ¼xH:eና žW^ª*z%" vÓJéT–
vY«`T" ›¹ÑÖOF ¼H«ን x`z% zn«U" JÎና ›Ž ›ና¼Hን— ¾F
™ÑJÓH:|F" ¹zÖ^Fv| zJ›¢F xቻ d¾§ን" ÑÅJFT eH§Š– Oንïe
oÁe ž™ንz Ò` Š«ና" vQÀ`exF Øn| d|ÃžT" mØJv|!È ™H‚”"
›Ov+z," vQ¼éናና nI;።
"ž±&F ¹zžzH«ን ንÓÓ`ªን ¹ÊO[‚«" ÇÓን"È vQH«
ያሉታ nJ eH§Š" Ç›Ov+z,– ™¤#ን ÀÓU" Tን J|H” ¾§ን!?È x½"
Oንïc+" vÅንÒÖ+" ›ንÀÑና H&{¨¡x” c&n×«፡ ÇÓን፡ HJÐ€,
¹T{À`eI€« OJ›¡| ይህ ነው"-È ¹QH«ን nI;ን" v›³Š ‡H&ና½
ecR«" z[ÒÒBና" žzÀóBv|" mና ™JB" vòz, ¼H‚ OeH:”""
"HŸ ንÓÓ^‚ን ¹QŸ¤+À«" vOንïe ኖa– v™ŸH YÒ
I¼| ¹T‚J OeH:”" mና vRH|" vïçTB| ¹eMz| ™Å^Ôz," ›ÏÓ
zçç|B— ¾F ™Å^Ôz," Çብፁዓንሰ፡ እለ እንዘ ኢይሬእዩኒ፡ የአምሩኒ!
"d¼º ¹Q¼T‹x”" xë#®ን ና€«!È žQH«" ž™&|¿å¼
ልጆች፡ x€“ wHv+|Š|" «Ý ¹Q¼À`Ñ” {Io የእምነት ጉድለት O§‹ን
™T’," ï×]½ን" voév| ንeL½" Ç¾o` vH”!È x½ žHOንB| v‰I"
¼HBv|ን ›«Š{ vOmvJ" ¨ÀŠv`Bv| eÓÀz," ›ንÀÑና zOJh+"
vÓንw_ zÀóB""
"›Ov+z," ÅንÓJ R`¼TT" 'HJÐ€, ¹T{À`eI€«
OJ›¡|" ¾F Š«—' e|J" OናÑ`ªን" ›ንÂF vQJ nJ mÖH‚"Ç'¹ÔÀH«ና ¹m[«" žJÎ– ž¨ÃÎ d¾§ን– ž›ŽT"
ž›ና{‚B d¾§ን" ž›ናንz Š«— oÁc#ን" ¹¾o`{ና ¹TM[| ž&Ãን"
vD¾Rኖ{‚B Ñ>ÅH|ና vTÓw^‚B `ž=c| J{ï`c# ¹Už^‚B" ›ናንz
ና‚B— ž&Ã‹" OH¢{ª* eH§Š" v±H®HRª*Šz%" v¹Ñ&±+« ›¹çና ¹Q¤+Å
žO§‹ vm`" vRንT õÖ#` H&ï`e m`}" H&ŠŸ ™¾ቻJT— H&¼ï`c«
¹QU¡` v&ኖ`" ¼ ¹Už[« õÖ#`" ^c# ¾ï`dJ ›ንÌ" ›`c#" oÁc# ž&Ãን"
™¾ŠŸT""
-፲-

Ç'እኔና JÎ ወዳጄ" oÁc#ን ž&Ãን ¹cጠና‚B" ›ናንzን
HOØmT– H›ናንz« À‡ንŠ|ና OJŸT M¾¨| ›ንÂ§ንI‚B ›ንÌ"
HcÝ«– H›`c#– H›Ó±&™xK+` ¹Q¼eïJÑ« §ኖ ™¾ÀHTና" H¹^d‚B
ØoT e|H#" ž&Ãና‚Bን Öxm%|!
"JÎ ¨ÃÎ ™&¹c#e መሲሕ" vžïH« OYª¯|Š|ና
v+²Š|" ›Ž ›ናz%" M¼« RÀ]¼«ና ªe|ና«– Te¡\ና TJ¡z% ¹§ንBH|"
¾F oÁc# ¹TM[| ž&Ãን" ž›ናንz" ž›¼ንÃንÃ‚B ¹QÖ¾m«ን"
¹¹vž#I‚Bን ÓÃÏ ïéP! ¹™¤#‹ ÓÃÍ‚B" v¡FÀ|– v®Oíና
v™Oን³^Š| †Ö&š{‚B T¡ን¼|" vእ¹^d‚B I¾ ¹¨[À«ን õÃ"
v›«Šz“ ንeL Re¨ÑÅ Š«።
"¾Fን ŸIÀ[Ò‚B" የእኔንና ¹JÎ የወዳጄን ¾o`{ና
TM[ት አታገኙትም። v±&¼« †Ö&š{‚B ›eŸI‚B Å[e" ›ንÄ|
ልታገኙት ይቻላችኋል? አይቻላችሁም። ¹›¼ንÃንÃ‚Bን Øó|ና ¹‡x[|
vÀI‚BንR" ›ናንz žT{«m%| vI¾" JÎ ወዳጄT– ›ŽT ›ና«m«Hን—
ž›“ J|hjÑ#| ™¾ቻI‚BT"" oÁc#ን ž&Ãን" ™¡x^‚B e|Öxm%|"
v¡x` ¾Öxn‚‰J— ንn‚B e|z©| Óን" H¹^d‚B ¹c«Š| ïnÅና
õIÔ|" ™dJö ¾c×‚‰J— Hõç#T ÅTdc+ Óን" ™¾Ã`Ò‚BT— vንeL
e|OHc#" vLX+| H&mvI‚B" ¾Öwvn‚‰J"" eH±&F" zOHc#!
Ç'¹›Ó±&™xK+` OንÓY| ኢትዮጵያ ¹T|cõŠ«" vc¬‚
Jyና «eØ ›ንÀ§Š {«nI‚B— ›ንÂF ž§Š" ¹›Ó±&™xK+` OንÓY|
ኢትዮጵያ፡ v¹Jyና‚B «eØ |cõን ±ንÅ" c«Š{‚B" v›`ÓØ" ¹Oንïe
oÁe RÀ]¼ Š«ን?
"በእኔና vJÎ I¾ ¼I‚B" ¹D¾Rኖ|ና ¹™TJ¢|
{R”Š{‚B" ›ንÄ| Š«? ›ežTንe Š«? vTÓw^‚Be" ›ንÄ| ና‚B?
"HO§‹" ²_ ¹T|ኖ\|" JÎ ወዳጄ" vØንz%– vOŸžH#ና
vOÛ[i« ±Oና|" ¹W^I‚Bን Y`®| zž|I‚B Š«ን? v¤#Hንzና‚B
WJØኖ" vŠèŠ| ›ንÂO^‚B ¹zmvI‚B|" Rንን Š«? ¹›`c#ንና የእኔን
oÁe Oንïe Š«ን? ¨¾e" vw`Š| ›ንÂÑ²‚B ¹ïmÃ‚BH|" w¯Á" ¡ñ«
Oንïe Š«?
"›ež&" ›¹^d‚Bን" v›«Š| O`T\! ¤#Hንzና‚B"
vD¾Rኖ{‚Bና v™TJ¢{‚B– vTÓw^‚Bና v‹a™‚B" õç#T ንç#M
Š«ን? JÎ ወዳጄ– Ñ+{½ና ሕይወቴ፡ ¹QmvH« ™TJ¢" v›«Š|ና
vOንïe ¹Qm`xH|ን xቻ O§‹ን {«nI‚B።
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"›ንÂ¼ ž§Š" ›ናንz" ›¹^d‚Bን" H±&F" H›`c#
›«Šz“ ™TJ¢ና M¾¨|፡ በንስሓ eHRxn{‚B" vc« ò| m`}"
v¹‡H&ና‚Bና v›Ó±&™xK+` ò| |Oc¡^I‚Bን?
Ç'eH›Že ¼I‚B õo`" žJw‚B፡ ¹›«Š| Š«ን? ¨¾e
v™ንÀv| xቻ ¹QŠÑ` Š«? ›ንÀJÎ ወዳጄ ¹™À^ nJ" ›Ž" ›ና{‚B–
›ናንzT" JÐ€, ž§ና‚Bና veS žzÖ^‚B" ¹T|ኖ\|" nH+ን
cT{‚Bና zmxI‚B" JÎ vW^I‚B Y`®| Š«ን?
"™H±&¼" ›ንÄ| 'JÐ€,!' zxI‚B" vJÎ eT"
'¡`ez*¼ኖ‚'– v›ŽT eT" '™&|¿å¼«¼ንና ኢትዮጵያውያት' zxI‚B
J|Ö\ |‚II‚B? ™¾§ንT— JÐ€,!
Ç'vnና ±ÑH&I ¹W`Ó v®J I¾" ¹zÀ[Ñ«ን z™T`
{e{«c# ¹HTን? ¼ z™T`" ›«ን ¹§Š« ›¢" v±&¼ ¹Šv\| ™ÑJÒ¿‚"
›Ž" '™Å`Ñ#!' ¼J‰€«ን nH+ን zž|H« eHïçP| ›ንÀŠv[
{«nI‚B"" ›Š`c#" H±&¼ nH+ {²¸‚ vO§ና€«" JÎ– ¨ÃÎ" 'Ñ&±+½"
Ñና ™JÀ[cTና" ™IÀ`Ñ«T!' ¼H«ን nH#ን d¾m`" H›Ž" H›ናz% c&J
™ijH:" ¹TM[|ና ¹€`Š| Y^«ን ïéUJ”" ™eÀe}“J""
"›ናንz" žJÎ ከወዳጄ zH¾{‚B" ›`c#ንና እኔን
¹Q¼d³Š«ን Øó| J{À`Ñ# ¾Ñw‚‰Jን? JÐ€, ž§ና‚B" ›`c#፡ ïnÄን
zmxH:
›ንÀïçOJ”–
›Š±&¼
™ÑJÒ¿‚T"
|›²±+ን
cTz«
›ንÀïçP|" ›ናንze" nH+ን cT{‚B፡ ¹R|mvH#|ና ¹R|ïéP|፡
HTንÅ` Š«? (¿L. 2– 1-01"")
Ç'v›ናንz" vnJ ž&Ãን JÐቻ‚ን vž#J" J{À`Ñ#|
¹QÑw‚Bን" JንÑ^‚B x½ Š« ›ንÌ" JÎ ›ና ›ŽR" voÁc# ž&Ãን
T¡ን¼|" ›`c#" ¹™w|Šz%ን €`Š|– ›ŽT" ¹›ና|Š| `‡^…+½ን
™ናÕÅJw‚BT!' vI€«""
Ç›ንÓÄF" v™ንzT ™ንÀv|" 'z©! ™¾§ንT— ¾vnJ—
vንeL zOHc#!' H&wH# ¹QÑw€«" ¹nJ ž&Ãን JÐ€," ›Š`c# ›ንÌ" JÎ–
¨ÃÎ" ¹m[v|" ¹€`Š| Y^ ኖa" ''¾Fን ™Å`Ó!' zxH: ™¾Ö¹oT—
H&HOንT ™¾ÑwT!'' eJ" mÀT x½ ¹zናÑ`BF– JÎT" 'Tን ™Å`Ó Š«"
¹T|H”?' ¼HF– ›ŽT" ™ež|½" 'JÎን– ¨ÃÎን Tን ™Å`Ó Š«
¹T|H«?' ¼JBF" H±&F Š«""
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Ç™¤#ንT" ¾Fን nH+ን OW[| ™Å`ÑF" JÎ ¼HFን– ›ŽT
¼JBFን" ¾Fን OJ›¡|" H±&F" ¹™&|¿å¼ |«JÅ ™Å`eI€«!È ™H‚”"
v±&¼«" vŠv`Bv|" ¹‡H&ና zOeÙ½ «eØ ›ንÃHB""
"›ŽT" Ç›Ov+z,! v±&F [ÑÅ" v›Ž vž#J" ¹T‚H«ን
¤#H#" v®oS ™Å`Ñ+™HB— dJïéO« ¹m[x” zJ›¢ ¼H ™¾OeH”T""
¾Fን‹T" ™ን€*T– JÏjT ¹T{«m%| eH§Š" HOÓHé OUž\" ¹QÑw”
™¾ÀHT።
"የልጅሽንና የአንቺን መልእክት፡ ለትውልዱ ማቅረብ
የጀመርB| ›¢" ገና፡ በልጅነት ዕድሜዬ፡ በትምህርት ቤት ሣለሁ ነበር፤ ኋላም፡

ትልቅ ኾኜ፡ በሥራው ዓለም፥ ቀጥሎም፡ በደርግ እሥር ቤት፥ ግዞትና የስደት
ኑሮዬ ጊዜያት እንኳ ሳይቀር፡ የተጠመድሁበትን፡ ይህንኑ ተልእኮ በመቀጠል፡
vnH+ና v™ŸJ z±ª«_ vOÑ’|– véK#õና vOéLõ– v±O‹ ¹ÅTíና
የምሥ ል OÑና“ ™«{a‚ ጭምር" ¹™ን€*ንT፥ ¹JÏjንT OJ›¡| ™Ã`h+
ÛርሻአለB"" በእነዚያ ጊዜያት፡ ¹zናÑ`‰€« †¾H nI|– ¹èõ‰€« tT
ŠÑa‚e" ž^c+ ¹ïHm%" ¹›Ž ና€«ን? žRን ™Ñ’B|– ¨¾e" žRን
zR`B| JJ Š«?
"ገና፡ በልጅነቴ፡ ተማሪ ሣለሁ፡ 'ሕፃኑ ሰማዕት፡ ቅዱስ

ቂርቆስ!' እና 'እየው ያን መከራ! የደስታ ጮራ!' በሚሉ አርእስት፡ የጻፍኋቸውን
ተውኔቶች፡ በሰበካዬ ማርገጃና ድንኳን፥ በትምህርት ቤትና በሕዝብ አዳራሾች
መድረክ ላይ ቀርበው እንዲታዩ ያደረገ፥ ከዚያም፡ 'ምናሴ! የመከራዬ ደስታ!
ዓለምን ረታ!" የሚለውን መጽሓፈ ራእይ፡ ያስደረሰ፥ ያሳተመና ያሠራጨ፥
በመጨረሻም፡ እውን ያደረገ ማን ነው? በእነዚያ ድርሰቶች አማካይነት
የተላለፈው መልእክትስ፡ የማን ኖርዋል?
"በእነዚህ
ኹሉ
ሥራዎች
አማካይነት፡
የተከሠቱት
ምሥ ጢራትና የተላለፉት OJ›¡ታ|፡ ›ንÀnJ ž&Ã‹" Oንïe oÁe
¹ÑHçJ”ና ¼ezR[”" ¹JÏjና ¹™ን€*ው ™¾ÀሉTን?
Ç'™&|¿å¼ª*«" vRንŠz% õHÒ!' ¹QH« OéLõ
¹z±ÒÊ«" '™&|¿å¼ª* Š”!' ¹QH« c« ¤#H#" ¼ን zOJ¡}" ¹™ን€*ንና
¹JÏjን RንŠ| ïJÔ vRÓ’|" ž™ን€*ና žJÏj HOÅ[e– v±&FT ¹õHÒ
Ó”z% T¡ን¼|" ¹^c#ን RንŠ|" v|¡¡J HR¨o ›ንÂ‚J HO`Ã|
™¾ÀHTን?
-፲፫-

"'™&|¿å¼" ¹®HP Oó[Í!' ¹QH«e OéLõ" ¹¼±«
tT ŠÑ`" ™ን€*" žJÏj vzcÖj YJ×ን" ¾¤«" ›ንÀ±&F" ›ንÀ²_«
nJj" JÐ‚jንና c«ን ¤#H#– õØ[z ®HPንT vOI" vJÏj ò|
¹T|ó[Ïv| ™¾ÀHTን? '™&|¿å¼ ›ና ™&|¿å¼ª*Š|' ¹QH#|
OéLö‚e" ¾Fን‹" ¹JÏjንና ¹™ን€*ን OJ›¡|" v›Ž zIIž&Š|" H›ŒB
JÐ‚jና HH+I«T cx™ª* õÖ#`" ¼ezIHõjw€« ÙRa‚j ™¾ÀH#Tን?

"የቅርቡ፡ 'ምሥራች!' የሚለው መልእክት የተላለፈበት
ዕትምስ፡ የኹሉ ፈጣሪ የኾነው ልጅሽ ወዳጅሽ፡ የዛሬ ኹለት ሽህ ሰባት ዓመት፡
በአንቺ ማንነት፡ ለፍጥረተ ዓለሙ ያስገኘውን፡ የመጨረሻውንና ዘለዓለማዊዉን
የብቅዓት ጸጋና ሕይወት፡ ለእያንዳንዱ ሰብኣዊ ፍጡር ያቀዳጀ መኾኑን፡
የሚያበሥርና የሚያሳውቅ መጽሓፍ አይደለምን?
Ç|«JÁ"
በቃልና
በእነዚህ
ድርሰቶች
አማካይነት
የተላለፈለትን፡ ¾Fን" ¹™ን€*ንና ¹JÏjን የወዳጅሽን OJ›¡|" OeRz%ና
OmvH#– OïçPT m`}" žv+z M³v#ና žv+z TJ¡ና« xቻ d¾§ን"
žv+z ¡FŠz% àT`" v›Š±&F OèMõት I¾" vÓJéና vY«` ›¹zŸ¤+À
¼H«ን" [m*oና Ó±#õ ¹zn«U ±Oቻ" JÏjT– ™ን€*T" ¹T{«m%|
™¾ÀHTን? ¾F ¤#H# ›¹§Še" ›Ž" ¾Fን‹ zJ›¢½ን" O€, ™u[ØB?
™ን€*T– JÏjT ›ežÖ^‚B”ና H±&B zJ›¢½" vM¾¨z YÒ ›p¾
±ንÅ ›ežïmÃ‚BJ” Å[e" ›mØIHB ›ንÌ" ™Iu`ØT— ›«mz,ና †¾H+–
O]½T v§Š«" vOንïe oÁe" v›Y`– vÓ´|ና veÀ| ›¼HBT" ¾¤«"
›eŸ¤#ን ¼Iu[ØB|ን ™ÑJÓH:| ›ንÀRIpT" H™ን€*T– HJÏjT
¹zW¨[ ™¾ÀHT""
ÇŠÑ` Óን" ¾Fን ¤#H# ™Å`Ñ+" እንኳንስ፡ w¯Ã‹፥ ¹²_«
¹™&|¿å¼ |«JÅT፡ ¹cP” ™JOcH”T— ¨Àò|T ¹QcP”
™¾OeH”T— eH±&F" 'HJÏj" ¹QXŠ« eHH+H– H™ን€*T" ¤#H#ን RÅ[Ó
¾ቻJiJና" v±&‚ êO ™&|¿å¼፡ ›ንÀ›Ž" ›ንÂF" žò{‚B ¨Åm«
¹QRJH#|ን" ¹{R•‚ ™ÑJÒ¿ቻ‚Bን zRMéኖ zmxI‚B" H{Io
Ož^ና Yn¾ HzÃ[Ñ«" H±&F" ¹nJ ž&Ãን |«JÃ‚B" ¹QiH«ን
Oõ|K+ ™Å`Ñ#H|!' žRH| vm`" Tን ›IHB?
Ç›Ov+z,– ›T½ ድንግል R`¼T G¾! ›ንÓÄF" ¹›ናንzን
Oõ|K+ xቻ HQÖxm«" H±&F ™v+z%{½" OንY™+ ¹§Š” é‹ ‚Ó`" ¾F
Š«""È ™J‰|" v±&¼« v‡H&ና½ «eØ ›ንÃHB""
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"›`gT" Ç™ንz" Ñና vÑDÅ ›ንÅ{«m« eIJzÀ[Ñ"
¹cPF d¾OeJF p¾~J ›ንÌ" x±#¬‚ ¹cPF ™H#— ™¤#ንT x±#¬‚
¹QcPF ™H#ና" ¤&Å! ¼Jž#Fን OJ›¡|" ›ንÀzHOÀ« ™Å`eI€«!
›eŸ¤#ን ¼À[e¤«– ™¤#ን ¹cÖBFና ¨Àò| ¹T|mvH«T OJ›¡|"
¹Oንïe oÁe eH§Š" d|ï^ና d{õ` ™Å`e! JÎ ወዳጄና ›Ž" ž™ንz Ò`
Šን!È ™H‚”""
"H›`g" ¹›h&{ OJc+ን žOeÖz, vò|" Ñ+{½ ™TIž+"
™&¹c#e መሲሕ" voÅe| ›ናz%ና v›Ž OŸžJ ¹zŸ¤+À«ን ¹nJ TJJe
¾cR ኖa" v±&¼«" v‡H&ና½ «eØ ›ንÃHB" ›ንÂF ™H”"Çvእግዚአብሔር እም ›ናz, c«Š|ና v›Ž |ex›|"
H±H®HT M¼« §ኖ vQኖ[«" voÁc# ž&Ãን T¡ን¼|" TM[ታችንና
€`Šታችን" ž±&F ¹™&|¿å¼ |«JÅ ™¾`oT— ¡FÀz%ና Oë#–
™Oን³^Šz%T eHzÀ^[vv|" ¾F |«JÅ" vYÒ«T– vŠõc#T" v[Dxና
vØR|– v›`²|ና vÀª,– v›Y^|ና veÀ|– v›`e v`e õÏ|ና ›Jm*|
¾¤« ¾Wn¼J""
Ç¾F ¤#H# ¹§Š«ና ¹Q§Š«" |«JÁ" ž†Ö&šz%" vንeL
IHOOHe" v›Tv&z”Šz%ና vJv ÀንÃናŠz% žOéናz% ¹zŠX Š«።
"ÀÓUT" ž|«JÁ" ›¼ንÃንÁ" vÓJ– vÒ^T"
¤#I€«" ›ናz,ንና ›Žን" ¹vHÖ ›ንÂ¼«m%ን– žïzና«ና žOž^«T
zT[«– v›Š±&BT zÑYë«" vንeL ›ንÂOHc# HRÅ[Ó Š«""
Ç›¹À[cw€« ¼H«ን" ¾Fን ¤#H# ïzናና Ož^"
HÀ‡ንŠ{€« ›ንÂvÍ€« እናÀ`ÓI€ªHንና" ¹¨cንነው" ¹™&|¿å¼ mን
À`f" የጊዜው €`Šታችን ›ež&ÑHØ Å[e" ŸHï« †Ö&š{€« zçéz«"
ንeL žOÓw|ና v|¯ÓY{€« žOéና| vm`" vQÀ`ew€« ïzናና
Ož^ zWom«" žnJ ž&Ãን D¾Rኖ{€«ና TÓw^€« ›ንÃ¾Šª¨ç#
ንÑ^€«– Tž^€«– ™eÖንon€«– ÑYì€«T""
Ç'›ናንት ¹™&|¿å¼ JÐ‚' ›¼JB" ¹›ናz, JÐ‚ ™Å`Ñ+"
v›`g eT ¹TÖ^«" ¾F ¹™&|¿å¼ |«JÅ" voÁc# ž&Ãን D¾Rኖz%ና
™TJ¢«– TÓw\ና ‹a« I¾" ¹¡FÀ|ንና ¹®Oíን– ¹™Oን³^Š|ንT
†Ö&š| vOïçT" ›ንÂF v&¼d³Š”T" v›`g eT ¹TÖ^€«ን" ›`c#ንና
¹Qኖ`w|ን ¾F‚ን TÅ`" H›ናz, `e| ™Å`Ñ+ cØ€," mÅUT §Š ²_"
¹Övo‰€«– ¨Àò|T" ¹TÖxn€« HTን ›ንÀ§Š" H±&B |«JÅ
™v¡[F ንÑ[«!
-፲፭-

"¾¤«T" የቀደሙት ወላጆቹ፡ Öxm« eIኖ\|–
¹²_¬€% {R•‚ ™ÑJÒ¿€,T" z[¡v« eIç‹|" v›Žና v›Š`c# OŸžJ
eIH«" eHoÁc# ž&ÃŽ x½ O§‹ን– ›ንÂBT" eH›ናz,ና eHeS eJ
O§‹ን ™d«n€«""È ™H”" v±&¼«" v‡H&ና½ «eØ""
"የእናትና ልጇ ንግግር Rxnz%ን" vOንïc+ ›ንÀz[ÃB"
H›`c#" Hï×]½– H›Ov+z,T" ¹›j{ OJc+ን" v±&¼« v‡H&ና½ ›ንÃHB
žcÖB v‰I" ¤#Hንzና½" vJº Àe{ና ›`Ÿ{ z«Ù" ›ንÀOwŠን ™JB—
›ež±&¼‚ ™õ{ Å[e" zžÅŠ« ¹pº ®¾ኖ€,ን ÑIJß– vÓንw_
zÀõ€,v| žŠv[« eÓÀz,T" ™ንÑz,ን mና ™Å`Ñ+ zŠXB""
"¾Ñ`R‚‰J! HŸ" Çወአልቦ ፍርሃት፡ ውስተ ተፋቅሮትነ"፥
"በፍቅራችን ውስጥ õ`D| ¹HT!È ¹QH«፡ የመንፈስ ቅዱስ nJ ™¾{vJT—
v±&F OJ¡" ž™TI¡ና ž›ናz% Ò`" v‡H&ና½ «eØ" vOንïe OŠÒÑ` ÊT_
›e¡ïéT Å[e" žõo` Åõ[| vm`" ¹õ`D| eS| Û`f ™JŠv[x”T""

(፩ ዮሓ. ፬፥ ፲፰።)

"ሰላም፡ ለኢትዮጵያ"ን በሚመለከት።
ኹለተኛው

ቍም-ነገር፡

"በመላው ዓለም የሰፈነችው፡ ኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር መንግሥት፡ ለፍጥረቷ የሰጠችው ሰላም፡ ምን ዓይነት ነው?" በሚል
ንኡስ አርእስት፡ ይኸው፡ ካህን ልጃችን ኤርምያስ ያቀረበው ነው። እርሱንም፡ እንዲህ
ሲል ጽፎታል፦
"›“" የቅዱሱ ኪዳን ™&|¿å¼«¼ንና ™&|¿å¼«¼|" ÇcIT
H™&|¿å¼È በሚል ስያሜና ዓላማ፡ ¹êO ™&|¿å¼ን Y`®z çH:| zž|Hን፡
ባለፉት ዓመታት፡ የäÑ#Sን ¯H{|" ¹êTና ¹Téª|– ¹çH:|ና ¹eÓÀ|
ሱባኤያዊ TÓw^‚ንን፡ v¼Hንv| vRŸ¤+Å" ¹oÁc# ž&Ãን ™&|¿å¼ª*Š|"
D¾Rኖ{ª* zJ›£‚ንን OïçR‚ን ¾{¨dJ""
"{Â¼! ›ንÂ¼ wH«" vzVI«" YÒª*– Šõdª*ና Oንïdª*
|Øn‚ን zcJïን" vzÛR]" ¹ë[ ™&|¿å¼ª*ነትን ¹†¾J Øn| O¡zን
vOuuT" ¹zžና¨Š«" ¼" የዓመቱ zÒÅI;‚ን" ተፈላጊውን OJŸT õ_
vReÑ’|" ተሟልቶ OïçPንና v›“ ™hናòŠ| Rxnz%ን የተገነዘቡ፡
የቅርብና የሩቅ ሰብአውያን ወገኖቻችን፡ ዛሬስ ስን}‚ ይኾኑ? በቅዱሱ ኪዳን
ሃይማኖታዊና ምግባራዊ ኃይል የተገ’ውን፡ ¾Fን መልካም ፍሬ" ›¼ንÃንÃ‚ን
ብናውቀውም" ለሌሎ‚ የማሳወቅ ግዳጅ እንዳለብን ደግሞ፡ እናምንበታለን።

-፲፮-

"¾Fን የድምዳሜ ™dx OW[| vRÅ[Ó፡ ›«Š{«ን" ለሌሎች
HOÓHéና HReÛvØ eንJ" ከላይ ለተÖቀሰው Ø¼m, ስንሰጥ የቆየነውን OJe"
ž±&F ›ንÀQžzH«" ™x^`zንና ™eóõzን ™o`vŠªJ። ስናቀርበውም፡

እንዲሁ ዝም ብለን አይደለም።
"በአንድ ወገን፡ የዛሬውን የኢትዮጵያ ትውልድ በሚመለከት፡
በኢትዮጵያ ቤተ ሕዝብ፥ ቤተ ክህነትና ቤተ ምልክና ውስጥና መካከል፡ እርስ
በርስ እስከመተላለቅ ባደረሰ መጠን፡ እየተካረረ የኼደው መቃቃርና መወጋገዝ፥
ጥላቻና ፀብ፡ እየባሰ እንደቀጠለ ይታያል። በሌላው ወገን ደግሞ፡ ‹ሕዝባዊ
አገዛዝ [Democracy]› በሚባለው ሰብኣዊ ይትበሃል ሽፋን" ሥልጣናቸውን፡
በየተወሰኑ አገሮች ኾነ፡ በመላው ዓለም ዘርግተው ባሰፈኑት፡ የሰዎች ኃያላን
መንግሥታት የበላይ መሪነት በሚካኼደው፡ ሥልታዊ የአገዛዝ ምርጫ ምክንያት፡
በዓለሙ ሕዝቦች ላይ፡ በተባባሰና በተጠናከረ ኹኔታ፡ እየተስፋፋ የኼደውን
ጠንቀኛ ችግር እንመለከታለን።
"በዚህ ጊዜ፡ "ዑቁ ኢያስሕቱክሙ! ወአመ ሰማዕክሙ ቀትለ፥
ወድምፀ ፀባኢት፡ ዑቁ ኢትደንግፁ፣ እስመ ግብር ይከውን ዝንቱ፤ ወባሕቱ፡
አኮ በጊዜሃ ዘየኀልቅ። ወይትነሥኡ ሕዝብ፡ ዲበ ሕዝብ፤ ወነገሥት፡ ላዕለ
ነገሥት። ወይመጽእ ረኃብ፥ ወብድብድ፥ ወድልቅልቅ፥ ወሀከክ፡ በበብሔሩ።
ወዝንቱ ኵሉ፡ ቀዳሚሁ ለሕማም።"
"ጦርነትን፥ የጦርነትንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፤ ይህ ሊኾ ን
ግድ ነውና፡ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ! አትደንግጡ! ነገር ግን፡ ፍጻሜው ገና
ነው፤ ሕዝብ፡ በሕዝብ ላይ፥ መንግሥትም፡ በመንግሥት ላይ ይነሣሉ፤
በየሀገሩም፡ ረኃብ፥ ቸነፈርም፥ የምድር መናወጥም፥ ሁከትም ይኾናል። እነዚህም
ኹሉ፡ የምጥ ጣር መጀመሪያ ናቸው።" ተብሎ፡ በመምህራችን፡ በኢየሱስ
መሲሕ፡ የተነገረን መለኮታዊ ቃል፡ መርሕ ኾኖ የሚያረጋጋንና የሚያነቃቃን፥
የሚያጠናክረንና የሚመራን እውነታ ስለኾነ፡ ትዝ ይለናል። (ማቴ. ፳፬፥ ቍ. ፬-፯።)
"ለዚህ እውነታ ማስረጃነት፡ በዓለሙ አህጉር ኹሉ የሰፈነውን፡
የአስተዳደር ጕድለትና የፍትሕ ቀውስ፥ ምስቅልቅሉ በወጣው፡ ሙዓለ ንዋይና
በጥቂቶች የሀብት ክምችት ምክንያት የተናጋውን፡ የዓለማውያኑን ኑሮ፥ በሥራ
እጦትና በድኅነት ሥቃይ፥ በቀሣፊ ደዌያትና በመዘዘኛ ሕክምና፥ በሌሎች አገሮች
ሕዝባዊ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ በመግባትና በሃይማኖት ሽብርተኞች ጀብድ መነሻነት
የተስፋፋውን፡ የእርስ በርስ ዕልቂትና የጦርነት ማዕበል፡ እዚህ ላይ መጥቀሱ፡
አግባብና አስፈላጊ ይኾናል።
-፲፯-

"ይህ ብቻ ሳይበቃ፡ በተፈጥሮ ኃይላትና በሰው-ሠራሽ ጥፋት፡
እየደረሰ ያለውን የተለያየ መዓት፥ በተለይም፡ ሕዝብ፡ በሕዝብ ላይ፥
መንግሥትም፡ በመንግሥት ላይ የመነሣሣቱ ነውጥ፥ በመጨረሻም፡ በአምልኮ
ባዕድና በክፋት መንፈስ መስፋፋት ረገድ፡ እየጨመረና እየተባባሰ፥ እየከበደና
እየተወሳሰበ የኼደውን እጅግ አሳዛኝ ኹኔታ፡ ከዚህ ጋር ዐብሮ ማውሳት
ይቻላል።
"እነዚህን
የመሰሉት፡ የተፈጥሮና ሰው-ሠራሽ መቅሠፍቶች
መበርከት፥ ጠቅላላውን፡ የሰውን ልጆች ሥጋዊና ነፍሳዊ፥ መንፈሳዊና
ኹለንተናዊም ጽኑ ችግር አስተውሎ በማገናዘብ፡ ይህን እውነታ፡ ኹሉም
v¼ለv|" vÖHmና vOÖm" ሃይማኖታዊ ™›Ta፡ በቀላሉ ሊመለከተው
ይቻለዋል።
"በዚህ፡ ÇcIT H™&|¿å¼È በሚለው ስያሜና ዓላማ፡ ባለፉት ዓመታት
¹ïçTናቸ«" ¹äÑ#S êTና çH:| TMIዎቻ‚ን" ›ንÀRን“¬€%T ¹êO
™&|¿å¼ c#w™+¬ቻ‚ን" ¼eÑኙት ፍሬያማ «Ö+| አለ።
"ይኸውም፡ "›«Šz“ª ¹›Ó±&™xK+` cIT" ¹cx™ª*« õØ[|
OÊO]¼ ž§‹|" ž™ÃTና K+ªን FJ«ና ™ንY}" ›ež²_– H±H®HTT"
voÁc# ž&Ãን ™RŸ¾Š|" ለሰው ልጆች ኹሉ ተሰጥታለች፤ ነገር ግን፡

የኖረችው፡ በ™&|¿å¼ውያንና በ™&|¿å¼«¼ት ዘንድ ብቻ
በO§ኑ፡ እኛ ልጆቻቸው፡ ይህን እውነታ፡ Hእ¹^d‚ን ™«mን፥ HH+H:‚ም
ተጠብቃ

HRd¨o Oቻላ‚ን Š«።" በሚል አጭር ቃል ሊገለጽ ይቻላል።
"እግዚአብሔራዊ የኾነውን፡ ይህን የልዕልና ዕውቀት ለማግኘት

ደግሞ፡ በቅድሚያ፡ ራስን፡ ለቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያዊነት ማብቃት
ያስፈልጋል።
"›ንÓÄF" ›«Š{« ¾F ž§Š" ÇOJŸT õ_È žzwH«" ž±&F
xo®| ¹zÀ[c«" ›ንÂB vžንቱ፥ ወይም፡ በቀላሉ ሳይኾን፡ v›«Šz“
ንeL Ö`} žzO^ D¾Rኖ{ª* TÓw` መኾኑ፡ በአጽንዖት ሊታወቅ ይገባል።
¼T D¾Rኖ{ª* TÓw`" H™Ñ^‚ንና HM³w;– ›ንÂBT" veÀ|ና vJº Jº
T¡ን¼|" vOI« ®HT HzvzŠ« ¨Ñናችን– Hm[«T ®HT àT`"
›«Šz“»z%ን ¹›Ó±&™xK+`ን cIT HReÑ’| ¾vn ±ንÅ" voÅQ¼"
በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ሃይማኖትና ምግባር ከታነጸው፡ ž¹^d‚ን ንç#M
Jyና ¹OŠÛ« ንeL‚ን" vï×]ና voÅe| ›ናz% Oንv` ò|" v›«Š|ና
vOንïe oÁe ™TJ¢ Oo[x ›ንዳለበትና እንÀŠv[v|" ¼HØ`Ø`
¾{¨nJ።

-፲፰-

"›ንÂF ŸJ§Š vm` ÀÓU" ¾Fን ¹OcH« M¼« çÒ" vH+I
±Äና OንÑÅ ž} H&Ñ” ¹QቻJ ™¾ÀHT"" ™¬ን! v±&¼ ንeL‚ን I¾
zOY`} ¹zŸ¤+À«ና ¹zïçO«" êTና çH:|– Téª|ና eÓÀ|" ›ŠG"
¼ን" v¹^d‚ንና v™Ñ^‚ን I¾ ¹{¹«ን፡ ¹OJŸT õ_ T`|"
v›«ን ™v`¡} HRo[x zቻH«""
"¾Fን ›«Š{ vQOHž|" mÀT xH«ና vÑ&±+« zIJï«
vŠv\| OJ›¡}ቻችን ™RŸ¾Š|" ዘለዓለማውያን የኾኑ፡ ™ንÃንÅ tT-ŠÑa‚"
vzቻH OÖን" H¤#H# zW^àz« እንደነበረ ይታወሳል።
"›Š±&¼ን tT-ŠÑa‚ ¹zOHž{€«ና ¹cR€«" ™ezªº
™&|¿å¼ª* ¨Ñን ¤#H#" ወንድ ኾነ ሴት፡ ¹±&Fን ›«Š{ TንŠ|" vmIH#
›ንÀz[Ã« ሊታበል አይቻልም። ™¬ን! ¾¤« D¾Rኖ{ª* TÓw^‚ን" H±&F
¹™hናòŠ| õ_ ¹vn«" ¹²_ ¤#H| h&F ስምንት ®O|" vOÅ†Œ{‚ን
™&¹c#e ¡`e}e vçÀm‚«ና vçና‚«" v›«Šz“»z% ¹›Ó±&™xK+` cIT
õz%ን OX]¼Š| O§‹ን eንÑJé" ›ÏÓ Àe ›¼Hንና ¾Fን IÀ[Ñ
ï×]¼‚ን" ¹QÑw«ን TeÒናችንን ›¼m[xን Š«""
"¹±&F‚" ¹›Ó±&™xK+` cIT õz%ን OX]¼Š|" vD¾Rኖ|T–
vTÓw`T ¹z[ÒÑÖ«" v±&¼" v™Âe ž&Ã‹" ¹TM[| ±Oን Owቻ Šv`—
¼T ±Oን" vÂ¼xH:e ™vÒ³Š| vQO^«" ¹c¬‚ ¹¡ó|ና ¹Øó|
†¾I|– v†Ö&š|ና vU|T I¾" ›`g" H™ንዴና HO€,«T Ñ&±+" ¹ÅJ
™Å^Ñ&Š| ±«Åን ¹zmÃÊ‚v| T¯^õ Šv`— ž±&¼T ¨ÂF" ¾¤«
¹™hናòŠ| FJ«ናª" v›«Šz•€% ¹›Ó±&™xK+` ¨Ñኖ‚ Jyና ውስጥ፥
™RŸ¾Š|"
¹TÅ`ን
በኢትዮጵያ
የእግዚአብሔር
መንግሥትም
¤#Hንzና ™ØHoJpና v®HT M³y‚ OŸžJ cõኖና ገንኖ ¾{¼J""
"¾¤#ን ›ንÌ" ÇH™&|¿å¼" cITን" HReÑ’|" በሚል ዓላማ፡
v'cIT H™&|¿å¼' ¹‡ª cH+Ã ™ddv&Š| ተጀምረው" wHፉት ®Oታ|
¹zŸ¤+ዱት፡ ¹äÑ#S አጽዋማትና ጸሎታት" H™&|¿å¼" cITን ™eÑ”ተዋል!È
¹QH«" ¾F" ž±&F vI¾ ¹zcÖ« OÓHÞ" በ±O‹ "ሃይማኖት-የለሹ"
™&|¿å¼ª* |«JÅ ±ንÅ" Ó^ H&¼Òwና ተቀባይነትን ላያገኝ ይችላል።
"v›`ÓØ" ÇD¾Rኖ| ¹H”T!È H&J vQ‚J cx™ª* õÖ#`
±ንÅ– ¨¾T" ¹D¾Rኖ| Ñ>ÅH| wI€« ±ንÅ" ¾Fን ¹OcH«" Ó^
¹OÒw|ና ¹OÖ^Ö` ‚Ó` OïÖ\ ›ንÀR¾m` ግልጽ Š«""

-፲፱-

"¼"
Ó^
¹Ñw«ና
¹QÖ^Ö[«
¨Ñን"
H±&F
Ó^
OÒw|ና Ø`×_ ¹zÃ[Ñ«" v^c# õIÔ|ና T`Þ ›ንÌ" ¼eÑÀÀ«፡ ሌላ
ሰብኣዊ፥ ወይም መንፈሳዊ ፍጡር፥ ወይም፡ ¹vI¾ †¾J፡ ኖav| ™¾ÀHT፤
¨¾T" ¾Fን ›«Š{ ¹OmvJ õIÔ| ኖa|ም v&§ን" ¾Fን‹ T`Þ
HRÅ[Ó" YJ×ንና Ox|– ‚H:{T ™Ø} ™¾ÀHT"" ¹±&¼ ¨Ñን wJÀ[w
¹§Š«" ›¼ንÃንÁ cx™ª* õÖ#`" H±&¼" Ó^ HQ¼Òw«ና HQ¼Ö^Ø[«–
ÀŸRና ›ž#¾ H§Š«T" HÓ^ኛ« ¹Oንïe †¾J" ^c#ን ™dJö ¹cÖ«"
vÑ² ïnÁ Š«።
"›ንÂF" የD¾Rኖ| ™Jwነት አባዜ የተጠናወተው– ¨¾T"
¹D¾Rኖ| Ñ>ÅH| ¼Hv| zÖ^×] (Oናõo) §ኖ" Ó^ ¹zÒw«ና ¨Iª¾
¹§Š«" ™¬ን! v^c# T`Þ Š«— eH±&F" ›ŠG" v«eÖ#T– v«Ý«T"
¹›Ó±&™xK+`ን cIT ™×! HÖንm“ é‹ xž#ንŠ|T ተጋልጦ፡ ለክፉው ፍዳ
ሊዳረግ በቃ! ž±&F ¹zŠXT" ¾¤«" TÅ^ª*ና YÒª* ‹a«ን" vYn¾
¹QÑó §Š!
"¾FT RH|" '¼ c«" ›«Š{«ን ™Tኖ OmvH# m`}"
eH›Ó±&™xK+` cIT ¹T|ናÑ[«ን" ¹›Ó±&™xK+`ን ›«Š| cT}ና
z[Å}" HR¨o ›ን£ õIÔ|፡ Û`f ¹H+H« õÖ#` O§‹ን" H^c#T–
Hï×]«T– HH+I«T õÖ#` ™[ÒÓÙ ™d¹!' RH| Š«— v±&F Óx\T"
¹zïÖ[w|ንና
wM`º
¹§Š‚«ን"
ÇኅH&ናÈ
¹T|wH«ን"
¹›Ó±&™xK+`ን ›«Š|" ž^c# «eØ ÑIJÙ HR¨o" cx™ª* õIÔz%ን
žRŠXX| ¾Jo" IJzïÖ[v|" ¹Ó^ v&eŠ| Lc|" ^c#ን HReÑ²|
O×`ን OõmÁንና OT[Ö#ን" vÓJ ™ezdcv#ና በFJ«ና« ™Ÿ¤+ድ" ›ŠG"
^c# Ocž[""
"eH±&F" ›¼ንÃንÁ c«" wHR¨o ÛHR z«Ùና vÅንt`ና
O[x zzx|y– vLc|T እሥራት zmõÅÆ Oኖርን ¹OT[Ø– ¼ን ‹a
zmxH:" v±&¼ አሳዛኝ ኹኔታ የመኖርT ዝንwH+«" žOÊO]¼¬€% õÖ#^ን"
ž™ÃTና K+ªን ™ንY} ¹Šv[ ነው።
"ያም ኹኔታ፡ ²_ ¼H ›ና ¨Àò|T" ›ež®HT õèS ¹QmØJ
O§‹" ¾¤«" vÓJé ¾{¼J። ¹›Ó±&™xK+`ን ›«Š| HR¨o
™HOïHÑ#ና ¨À±&¼ Óx HOÅ[e" Ø[z% m`}" ™ንÃ‚T ®¾Š| Pž^ን
™HRÅ[Ñ#" ž±&¼ õIÔ| ™HOኖ` ¹zŠX O§‹ ¹{¨m Š«።

-፳-

"¾F ™uP" žI¾ vz¨d« ¹D¾Rኖ| Ñ>ÅH|ና ¹™Iªm*Š|
™ezdcx ¹zO[±«ን" ^c#ን" cxšª*©ን õÖ#`" ¹z%ን ¼FJ ›ንÀÔÃ«፡
ለራሱ ™[ÒÓÙ HRe[Ã|" የራሱ፡ ¹²_«" ¹c« JÏ ™d²” ¤#Ž{ ¾vnJ""
"™¬ን! žõØ[| OÊO]¼ ™ንY}" vï×] vž#J ¹zŸ¤+À«"
¹›Ó±&™xK+`ን ›«Š|" ÑJÙ ¹Rd¹z%ና ™Ó³ö ¹Rd¨m% ŠÑ`" TYÖ&`
d¾§ን" ÑDÅ ¨Ø}" v›«ን ¹zžWz«ና ¹zïçO«" ¹²_ ¤#H| h&F
ስምንት ®O| O§‹" v{R•€% ¹oÁc# ž&Ãን ™R•‚ ±ንÅ" vD¾Rኖ|
zmw¾Š|ን ™Ó”~J።
"¾FT RH|" mÅU ¹Šv[‚«ና ‰I" v^d€«" vcx™«¼ን
õÖ#a‚ ¹zddz ¹T`Þ Öንo T¡ን¼|" Hv`Ÿ{ h&F ®O{| {Ø{
¹p¹‚«ን" ¼€*‹" ™Rና»~ን ¹›Ó±&™xK+`ን cIT" žÅንÓJ R`¼T
vz¨HÀ«" v™&¹c#e መሲሕ v+²Š|" H™&|¿å¼ና H™&|¿å¼«¼ን
ብቻ d¾§ን" HOI« õØ[z ®HTና Hc« ±` ¤#H#" OJf HReÑ’|
¹zቻH O§‹" HõØ[z ®HP" v¾ó ¹zÑHÖv|ና ¹z[ÒÑÖv| Ñ&±+፡

እስካኹኗ ቀን ድረስ፡ 'የኹለት ሽህ ስምንት ዓመታት ዕድሜን አስቆጥሯል!'
RH| Š«""
"ŠÑ` Óን" ™x²“« ¹c« ¨Ñን" ¾Fን፡ የእግዚአብሔርን ሰላም፡
በውስጣችንና በመካከላችን፥ ባካባቢያችንም፡ በእውን የመኖሯን zÛwà ›«Š{
vQOHž|" ምንም ዓይነት Å`Ñ&| ›ንÃJzïçO– ምንም ዓይነት ¤#Ž{T
›ንÃJÀ[c" ›ንÀõ_ v&eና ›ንÀžንz% ŠÑ` pØa" vንm| eHz¨«" ›ŠG"
cx™ª*« ‚Ó`ና Yn¾ ›¹ÛO[ ¤+Æ" በእርስ በእርስ ጦርነቶች ውስጥ

ተዘፍቆ እየተላለቀ ካለበትና ይህንኑ ይዞታውን ከቀጠለበት፡ ከአኹኑ ደረጃ
ሊደርስ ችሏል።
"™¬ን! vOÊO]¼" vYÒ€«" ¨ንÅና c+|– vŠõd€« ÀÓU"
v^c# OJ¡ ™Å`Ô ¹ïÖ^€«– vOÛ[iT" voÁe Oንïc#"
¹JÏŠ|ን çÒ ¼mÃÍ€« ›Ó±&™xK+`" žOH¢{ª* ዕ«mz%ና ›«Šz%–
õo\ና Àe{« Ò`" cIPን àT`" H›Œ¼ HOÊO]¼¬€% ™ÃTና K+ªን"
vTJ®|ና veó| cØ~€« Šv`።
"›Š`c# Óን" vYÒ ¨JÀ« žQ¼dÅÑ#" cx™«¼ን ¨IÐ‚
¾Jo" ›ÏÓ vvHÖ ÀÓŠ|ና `‡^…+፥ እንክብካቤና ምቾት ¹¼²€«ን– ¼ን
¹OcH«ን õç#T ¹M¾¨| çÒና Ax| ¼Ôናçó€«ን" ¹Q¼«m%|ን
ï×]¼€«ን |z«" ¹R¼«m%|ን፡ ¹¡ó|ና ¹Lc|– ¹ØIቻና ¹Ù`Š|
™w|ና ™vÒ³ ¹§Š«ን Â¼xH:eን zžzH#""
-፳፩-

"ž±&¼ን Ñ&±+ ÊTa" ¼‚" ¹›Ó±&™xK+` cIT" vc« JÐ‚
±ንÅ" žÀ[cw|ና žQÀ`ew| ¹õIÔ| R×|ና ¹ïnÀ”Š| ጉድለት ¹zŠX"
žH+H:€% ¹ÀÓŠ| wM`¼| Ò` ዐx^" žc¬‚ Jyና {×‚– zW¨[‚""
v›`g ïን{" ¹›`gና ¹OcH:„ ÀÒÓ wM`¼| zn^Œ¬‚ ¹§‹|፡ ¹¡ó|
Öw¼|" vc¬‚ Jyና «eØ zzž#– cï‹""
ÇHO§‹" ¹›Ó±&™xK+` cIT eንJ Tን RH{‚ን
Š«?
¹›Ó±&™xK+` ¹zwH‚« cIT" Tን ®¾Š| ና|? H+I cIT– ¨¾T" H+H:‚
cIU‚ ™H#ን?È ¹QJ Ø¼m," ¹›Ó±&™xK+`ን ›«Š| vR¼«m%ና vR¼T‹
±ንÅ Oኖ\ ™¾m`T— H&Ö¹o ¹Q¼eïJÓ– ™ØÒv& OJe H&ecÖ«T
¹QቻJ" zÑv& Ø¼m, Š«""
"OJc#T" ›ንÂF vQJ ™à` nJ ¹QÖnHJ ¾§ናJ"¹›Ó±&™xK+` cIT eንJ" žõç#V ¹›Ó±&™xK+` õo` ¹T|OŠÛ«ን"
Øን{ª*~ንና x€“»z%ን– ÀÑ&z%ንና OJŸQz%ን–ንç#K&z%ንና ›«Šz“»z%ን
cIT RH{‚ን Š«— እርሷT" Ç™Š «›z%" õኖz éÅo ¨M¾¨|— ...¨™ንc"
v›ንz ³ንz% z¨HÅž#— ¨›ንv¾Š ³ንz% Oè›ž#" «ez ®HT– žO ›ž#ን
cR¯z véÅo!È
Ç›Ž" ¹›«Š| OንÑÅ፥ M¾¨|ም Š”— c« §’,
¹z¨HÅB|– ¨À±&FT ®HT ¹O×B|" ስለ›«Š| ምስክር ልኾን Š«!È xH:
vzናÑ[«" v›Ó±&™xK+` ¨JÅ c« O§ን" ¹›Ó±&™xK+` cIT፡ v±&F
®HT" vc¬‚ OŸžJ" vM¼« c«Š| Ñ³ó {¾{H‚— zOIJdH‚""
"¾F‚«
¹›Ó±&™xK+`ª
cIT"
vOH¢{ª*
c«Šz%
¹zÑHÖ‚v|" ¹cIP ንÑ#Y" ™&¹c#e መሲሕ" ከኢትዮጵያዊቷ እግዚአብሔር
እም፡ oÅe| ÅንÓJ R`¼T z¨JÆና ™ÅÔ" በ±&F ®HT ¹ተመላለሰv|ን
cx™ª*ና OH¢{ª* zJእ¢ ›ንÀïçO" ¹zናÑ^€«ን M¼ªን nI|" ›±&F
I¾ OØmc#" ›Ó±&™xK+`" eHcIT TYÖ&`ና eHTንŠ~" HõØ[z ®HP
¼À[Ñ«ንና ¹ÑHÖ«ን" ¯ë#x Åንo ¹§Š«ን" OH¢{ª* Y^«ን" v›«ን
™[ÒÓÙ ¼d¼J— ›Š±&FT""“" ¹kF ™¡H&H#ን zmÃÏ}" vOemJ ±#ó‹ I¾
žO€ንž\ vò|" Ç›ንŸ‚B! ¾F YÒ½ Š«— ¾FT ÀS Š«— ¤#I‚BT"
xH#|! ÖÖ#|! eHx±#¬‚" H†Ö&š| ¾o`{ ¹QWª" ¹™Âe ž&Ãን
OYª¯| Š«!È (Rz,. – "")
"“" ^m%z%ን z€ን¡a XH" Ç™w| G¾! ¹Q¼À`Ñ#|ን
™¼«m%Tና" ¾o` vI€«!È (ሉቃ. ፳፫፥ ፴፬።)
-፳፪-

"“" v|ንX™+ ™ŸJ፡ ከመቃብር zŠY}" Àm O²P`z%"
v…±ንና
vmv&ç
zeó
võ`D|ና vÅንÒÖ+
(zeó
vOt[Ø)–
z«Ö«ና zcxev« vŠv\| v+|" vOŸžI€« zÑ”}" ÇcIT H›ናንz
¾¤#ን!È xH: ¼ecR€« nH:€% ና€«"" (ዮሓ. ፳፥ ፲፱።)

"እኒህን ቃላት የተናገረው፡ ይኸው እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ
መሲሕ፡ የክፋትና የሓሰት [የኃጢኣት]፥ የጥፋትና የሞት አበጋዝ የኾነው
ዲያብሎስ፡ ከፍጥረተ-ዓለም በፊት ጀምሮ ያስነሣውን፡ የጥላቻና የግድያ፥ የደም
መፋሰስና የዕልቂት ጦርነት፡ በፍቅር ቤዛነቱ ኃይል ተሠውቶ፡ የዘር ጠላቱን፡
ፈጽሞ ድል በመንሣት፡ ለአንዴና ለዘለዓለም አስወግዶ የደመሰሰው፡ የመልካምና
የእውነት [የጽድቅ]፥ የልማትና የሕይወት ባለቤት የኾነው ነው።
"አዎን! žz€Šž[v| OemH# d¾¨`Å" Šõc#" žYÒ« zH¾{"
±H®HRª*«ን ŠèŠ|" HP{ን Šõd| HRxW`" ¨Àc&°J e|¤+Å– YÒ«
ÀÓU" ¨ÀOnx` ¨`Æ" HZe| O®J|ና HZe| H+H&|፡ የሰንበትን ዕረፍት
Ÿ[ï v‰I" OH¢| ¹zªLÃ€« YÒ«ና Šõc#" ›ንÀÑና ™ንÅ §Š«ለት"
ከሙታን ተለይቶ የተነሣው፥ ወደሰማይም ያረገው፥ በአባትና እናቱ ዙፋን ቀኝ ባለው፡
የእኩልነት ዙፋኑም የተቀመጠው፥ በመንፈስ ቅዱስነቱም፡ ወደዓለሙ ተመልሶ፡ እነሆ፡
ለ፯ሺ፭፻፰ ዓመታት በሰፈነችው፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥቱ፡ ከንግሥተነገሥታት ወንግሥታት እናቱ፡ ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር፡ በንጉሠ ነገሥት
ወንግሥታትነትና በሊቀ ካህናትነት፡ እየመራና እያስተዳደረ የሚገኘው፡ ኢየሱስ መሲሕ
ነው።
"¹›Ó±&™xK+` cIT" ›ንÓÄF" ¾F‚ ና|""
"v›`g ™ንè` ÀÓU" RH|T" ¹›Ó±&™xK+` ›ንÀ§Š‚«"
›ንÀ±&‚«" cIT" ReOc¼ ¹§‹" ¹c¬‚– ¨¾T ¹Â¼xH:e" ¹T|L|–
¨¾T" ¹Lc| cIU‚ ™H#""
"eH›Š±&F" ¹cIT ®¾Š}‚" ™ežò TንŠ|ና O^^ õ_Š|"
›±&F I¾" x±#T Rz|" ¹Q¼eïJÓ ™¾OeJT— T¡ን¼z%T"
ž™ÃTና K+ªን Ñ&±+ ™ንY}" vn™+J ¨Ñኖ‚ ›¹zŸ¤+À wH«– ¹™v+J
¨Ñን v§Š«" vኖ‡ ±Oን ¹À[c«፡ ¹Øó| «†T ›ን£፡ H&¼ijH« d¾‚J
m`}" ›ež²_ vmÖH« ¹c« JÐ‚ ™ezdcx– ™‘‘`ና Å`Ñ&|" ›ŠG"
vÑDÅ eHQ{¾ና vÓ±õ eHQÃce Š«""
"›Š±&Fን ¹OcH#|ን ¹cIT ®¾Š}‚" ›“ ¹oÁc# ž&Ãን
™&|¿å¼«¼ንና ™&|¿å¼«¼| ™ንmvI€«T— ዕ«oናT አንc×€«T""
-፳፫-

"›“ ™TŠን– ዕ«oናT cØzን ¹zmvJና|" ¹›Ó±&™xK+`
cIT" ¾F‚ ና|"- vØንz% ¹õØ[| ±Oን" H™ÃTና HK+ªን የተሰጠች ኾና
XH‚፥ ነገር ግን፡ እነርሱና ž›Š`c# v‰I ¹zzž#|" Ç¹c« JÐ‚È ¹zwH#|
±aቻ€«" ›`gን" ŸHOïHÒ€« ¹zŠX" ž±&¼ን Ñ&±+ ÊTa" ž›Š`c#
zH¾{– ይኹን እንጂ፡Ç¹›Ó±&™xK+` JÐ‚È vzwH#| ±aቻ€« በኩል
eHzïHÑ‚" v›Š`c# ±ንÅ z¨`d vOžv\ª" ›Š`c#ን Öxn ¹p¹‚ªን

ነው፡ እኛ የቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች፡ የእግዚአብሔር ሰላም የምንላት።
"vOÛ[i«T ±Oን" ›Ó±&™xK+` ¨JÅ" ™&¹c#e መሲሕ"
ÇcIT¹ ™…ÅÓ H¡P— ¨cIO ™v#¹ ›Bv¡P— ™¢" vžO ¾Bx ®HT"
±›Bv¡P ™Š""È
ÇcISን ›z«I‚‰HB! ¹™wz,ንT cIT ›c×‚‰HB!
እኔ የምሰጣችሁ ሰላም፡ ዓለም የሚሰጠውን ዓይነት አይደለም።È xH: zናÓaI|"
IJïHÕ|ና Hz©ª|" Hc« JÐ‚ d¾m`" vçÒ ¹zOHc‚«ን"
¹›Ó±&™xK+`ን cIT Š«" ›“" ¹›Ó±&™xK+` cIT ¹TንI|"" (¿L. – "")
"OTF^‚ን ™&¹c#e መሲሕ" eH›Ó±&™xK+` cIT TYÖ&`
TንŠ|" H¾}" ¾Fን OH¢{ª* nJ ¹zናÑ[«" ለእነማን እንደኾነ፡ አበክሮ
ማወቅና መገንዘብ፥ ™zž=a OOJž|ም ያስፈልጋል፤ ይገባልም።

አዎን! የእግዚአብሔርን ሰላም የምናገኛት፡ እርሱን ብቻ፡ ከምንም፥
ከማንምም በላይ፥ ከየራሳችንም በላይ ሳይቀር፡ በፍጹም እውነተኛነት፡ የምንወድ
መኾናችንን ስናረጋግጥ ብቻ ለመኾኑ፡ የተናገረውን፡ እንዲህ የሚለውን፡ ሌላውን
ቃሉን፡ እስኪ እንስማ!
Çኢይምሰልክሙ ዘአምጻእኩ ሰላመ ለምድር፤ አላ መጥባሕተ።
...ዘይመጽእ ኀቤየ፥ ወይፈቅድ ይትልወኒ፡ ለእመ ኢጸልአ አባሁ፥ ወእሞ፥
ወብእሲቶ፣ ወቤቶ፥ ወውሉዶ፥ ወአኀዊሁ፥ ወአኃቲሁ፥ ወዓዲ ነፍሶሂ፡ ኢይክል
ከዊነ ረድእየ። ...ወሰብአ ቤቱ፡ ይፃረሮ ለሰብእ።
"...ዘይፈቅድ ይትልወኒ፡ ይጽልአ ለነፍሱ! ወያጥብዕ!
ወይንሣእ መስቀለ ሞቱ! ወይትልወኒ! ወዘይፈቅድ፡ ያድኅና ለነፍሱ፡ ለይግድፋ፤
ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲአየ፡ ይረክባ። ወምንተ ይበቍዖ ለሰብእ፡ ለእመ ኵሎ
ዓለመ፡ ረብኀ፤ ወነፍሶ፡ ኅጕለ። ወምንተ፡ እምወሀበ ሰብእ፡ ቤዛሃ ለነፍሱ?"
"vTÅ`
I¾"
cITን HRT×|
¹O×B
™¾TcI‚B— c¾õን ›ንÌ"" ...RንT" ¨À›Ž ¹QO×፥ ሊከተለኝም የሚወድ
v&ኖ`" ™wz%ንና ›ናz%ን– Qez%ንT– ቤቱንም፥ JÐ€%ንT– ¨ንÅU€%ንT–
›‡}€%ንT– ¹^c#ን M¾¨| ›ን£ d¾m` w¾ÖI" Àm O³P_ H&§ን
™¾‚JT"" ...Hc«T" v+zcy€%" ÖI}‚ ¾§‹v{J""
-፳፬-

"...ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር፡ ጨክኖ፡ ራሱን ይካድ!
የOemል ሞቱንም ለመቀበል የተዘጋጀ ኾኖ፡ ይከተለኝ! Šõc#ን ሊያድን
የሚወድ ኹሉ፡ ¼Öó{J— Šõc#ን" eH›Ž ¹Q¼Öó ግን" ¼Ñ“{J"" ሰው፡

ዓለሙን ኹሉ ቢያተርፍ፥ ነፍሱንም ቢያጐድል፡ ምን ይጠቅመዋል? ሰው፡
ዐውቆ ቢኾን ኖሮ፡ ስለነፍሱ ጠቀሜታ፡ ምን ዓይነቱን ቤዛ ሊከፍል በወደደ
ነበር!È ¼H«ን ሕያው OO]¼«ን ™TŠ«ና zž|H« HïçP|"
HmÀP|ና ²_T HQïéP| አማኝና ታማኝ ¨Ñኖ€% ነው።
(Rz,. – ፤ ፲፮፥ ፳፬-፳፮። H#n. – "")
"›ንÓÄF" ¹›Ó±&™xK+` cIT" ¹›Ó±&™xK+` ›ንÀ§‹|"
›ንÀOንïc#– ›ንÀOንÓYz%– ›ንÀ›«Šz%– ›ንÀዕ«mz%– ›ንÀõo\–
›ንÀM¾¨z%፥
›ንÀx`D‹፥
እንደሰንበቱና
እንደትንሣኤው
¤#H#"
¹T|Ñ’« ¹T|ኖ[«– ¹T|cõŠ«T" vc« Jyና «eØ Š«""
"eH±&F" žI¾" vOJ›¡{‚ን OÓv&¼ ÊTa ›ንÀÑHéŠ«"
™ንÅ cx™ª* õÖ#`" ¹oÁc# ž&Ãን ኢትዮጵያዊነት D¾Rኖ| žH+H«– ¨¾T"
¹±&F D¾Rኖ| Çzž{¾ Š”!È ›¼H" ŠÑ` Óን" vD¾Rኖz% Ñ:ÀH:Š| T¡ን¼|"
zÖ^×] ž§Š" v±&¼ c« Jyና «eØ" ¹›Ó±&™xK+` cIT J|Ñ”–
J|ኖ`ና J|cõን ከቶ ™|‚JT— ¹›Ó±&™xK+` cIT" v±&¼ c« Jyና
«eØ žH+H‚ ÀÓU" ¼ c«" v«eÖ#" H^c# xቻ d¾§ን" ž«à«ና v«à
ŸH#|" ¹zïØa ¨Ñኖ€%– ¹YŠ õØ[z% ™ŸJ ™wH:‚ ž§‹| õÖ#^ንT Ò`"
›«Šz“ªን cIT ™Ó”}" vcIT H&ኖ` ž} ™¾ቻH«T""
"¾F Š«" ¹²_« ¹™&|¿å¼ |«JÅ ‚Ó`"" vmÀP|
¨IÐ€%ና v›Ó±&™xK+` OŸžJ ¼H«ን፡ ¹oÁc#ን ž&Ãን eTTŠ| ™õ`fና
¡Æ" v±&¼" vzmÀc« nJ ž&Ãን I¾– vሃይማኖታውያኑ TJ¡}€%ና
vTÓwራዊው Y`®ቱ I¾ àT`" ግልጽ ®Oíንና ¹™TJ¢ Tን³`ናን፡ በገሃድ
›¼Ÿ¤+À eIH" v^c# Jyና «eØ §Š" v™Ñ\ና v¨Ñ‹– vOŸžH#ና ›`e
v`c#T" ›«Šz“ªን ¹›Ó±&™xK+`ን cIT" vo`x" H&Ãed|ና H&¼Ñ“|
m`}" v\m%T ›ን£" vzeó H&¼¼| ž} ™JzቻH«T""
"ž±&F ¹zŠX" በአገር ውስጥም ኾነ፡ ከአገር «Ý ¼H#|"
"የ™&|¿å¼ ነን!" እያሉ የሚመጻደቁት፡ የv+z M³ብ– የv+z ¡FŠትና የv+z
TJ¡ና
¨Ñኖ‚"
vOŸžI€«ና ›`e
v`d€«T
›ን£
v&§ን"
¹›Ó±&™xK+`ªን cIT H&¼Ñ˜| አልቻሉም።
-፳፭-

"ያ m`}" vcx™ª*«– ¨¾T" vH+I«" vw¯Á፡ ሥጋዊና ዓለማዊ
cIT ›ን£ OÖmT ™o~€«" ¾¤«" vOI« ®HT ò|" ሲሰላለፉና
ሲጯጯሁ፥ c&¨ŠÍÊH#ና ሲካሰሱ፥ c&zናŠm%ና c&zIHm%– vOH¢{ª*« nJ
OW[|T" ÇJofና Ø`e RóÛ|È vv²v|" ™d²”ና ™Wnm* ¤#Ž{
c&Rom% ¾{¼H#""
"›ንÂ¼«T" mÅU" በኢትዮጵያ፡ vYJ×ን I¾ ¹pº|" ¹›Š±&B
¹Zez%T v+}‚ ¨Ñኖ‚" žየYJ×ና€« zw`[« ›ንÂcÀÁና ›ንÂ¨ÑÁ–
v›Š`c# y{ I¾ ÀÓU" ™Âf€% zz¡z«" ›Š±&¼ን" ž›Š`c# vò| ¹Šv\|ን
wHYJ×ኖ‚ c&¼Wnº ¹ኖ\|ን" ›ንÂ¼Wnº ¹Q¼À`Ñ«" ¹OH¢| ¹éª
™Ã¾Š|" vR¾m[« ¹Ã”Šz%ና ¹o×z% ÓÃÏ ™ïèçT Y`®|" ›¹mÖHv|
O§‹ን" ¾¤« |«JÅ" vRezªJ ሊመለከተው Û`f እንዳልቻለ፡ እነሆ

ይታያል""
"¾FT RH|" voÅQ¼" 'v›Ó±&™xK+` Y`®z OንÓY|
›¹zO^B ™ezÃÅ^HB!' ¾J ¹Šv[«" ¹™ç+ †¾H YIc+ |«JÅ"
H&¼žx[«ና H&Öxm« vQÑw«" voÁc# ž&Ãን D¾Rኖz%ና TÓw\ I¾"
vÛHRና vY«` c&ïéT žኖ[« ¡FÀz%ና ®Oë#– Tን³`ና«T የተነሣ"
<À`Ó> vzwH« <›Ó±&™xK+` ¹HT!>È vQJ w¯Å õJeõና vQO^"
ÛŸ”ና Óï“ †¾J žzÒHÖ v‰I" õÃ« ¼O×v|ን o×|" v±&B vÀ`Ó
›Ï zmxH: RHñን O±ንÒ| Š«።
"በማከታተል ÀÓU" ራሱ À`Ó" éª ፋንታ«፥ ዕድል ተርታው
c&À`e" ›`c#T" voÁc# ž&Ãን Y`®| I¾ ¹ïçO« ¡FÀ|ና ®Oí–
™Oን³^Šz%T" žmÀO« ¹wcና v¾ó ¹zÑHç §ኖ eHzÑ’" ›`c#ን
vQm×«ና ¹›Ó±&™xK+` cIT vH+H«" vH+I znªQ †¾J፡ žYJ×‹
zw`a" ›ŠG" ›`c#T በድርሻው" vWï[v| ¹õÃ tና ›¹zWï[v|" ¾¤«"
›`c# Ÿï^« |«JÅ Ò`" ž›`c# vvHÖ፥ vz^mmና vcI W¾õ c&Oz`"
OÑ’z%ን ™HRÖ+ን Š«""

"በመጨረሻም፡ አኹን በሥልጣን ላይ ያለው አገዛዝ፡ እንደደርግ
ኹሉ፡ የቅዱሱ ኪዳን ተቃዋሚነቱን፡ በግብር ጭምር፡ በይፋ ገልጦና አሳውቆ፡
በማናለብኝነትና በዕብሪት በሚያካኼድበት ጊዜ፡ በቀንደኞቹ፡ የቤተ ሕዝቡ፥
የቤተ ክህነቱና የቤተ ምልክናው መሪዎች ላይ፡ በተከታታይ የደረሰው ድንገተኛ
ቅሥፈት፡ መልእክቱ ምን፥ ለማንስ እንደኾነ አመዛዝኖ ለመረዳት የተሣነው
መኾኑ ነው።
-፳፮-

"™ezª¾ zOJŸ‚ን ¹Q¼eÑ`ም፡ ™ንÅ H+I" Jº ŠÑ` ™H—
¾¤«T" ¹²_« ™&|¿å¼ª* |«JÅ" ¾F ¤#H# የቍጣ መቅሠፍት ¹¨[Àv|ና
™¤#ንT" ›¹¨[Àv| ¼H«" vTን T¡ን¼| ›ንÀ§Š" Öንm%ን H&¼«o
™HOïHÑ#– ¨¾T" ™HOቻH# Š«"" Öንm%" voÁc# ž&Ãን I¾ žïçO«"
ž^c# ¡FÀ|– ®Oíና ™Oን³^Š| ¹zŠX O§‹ን HOÑን±x v&‚JT" vንeL
vOOHe ïን{" žJÏ ¨ÀJÏ c&zIHõ žp¹«" žoÁc# ž&Ãን D¾Rኖ{ª*
«`c# Ò` ›JF zÒx}" Ç›Tv&" ™iï[”!È RH|ን" ™«pና ïJÔ OT[Ö#
Š«""
"›ንÓÄF"
¹›Ó±&™xK+`
cIT
¹H+H‚v|
c«Š|–
v+zcxና ‡x[zcx– ™Ñ`ና ®HT" ¹FJ«ና« ¯ÅJ ïን{" ¾F፡
"ልቅሶውና ጥርስ ማፋጨቱ" O§‹" ›ÏÓ ¼ez¡²J"" ž±&F ¾Jo ¹vHÖ
¹Q¼d³Š«" Ç²_" v™&|¿å¼፡ cIT ¹HT!È ¹QJ" ¹²_« ¹™&|¿å¼
|«JÅ ™wJ ¹§Š ÓHcx v&ኖ`" ¼ c«" ¾Fን ¹QH«" ¹›Ó±&™xK+`
cIT" v™&|¿å¼ና v®HPT I¾ d|ኖ` m`{ d¾§ን" v^c#" v±&¼ ÓHcx
c«Š| «eØ wHOኖ`ª xቻ O§‹ን" H&¼«o ™HOቻሉ እና
አለመፈለጉ Š«።
"™¬ን! ¹±&¼
c«" YÒª*ውና Šõdª*«– Oንïdª*©T
¤#Hንzና«" vBž| R¯vJ ïéU ¹zØHmHm«" ¹›Ó±&™xK+` cIT
v«eÖ# ›ንÅ|ኖ` ŸHRÅ[Ñ#– ¨¾T" ŸHOõmÁ ¹zŠX O§‹ን" ¾¤«
c«" H&ር[Ã ™JቻHT— ›ንÂ¼«T" H›`c#" cIPን ¹ŠX«ና Ož^ Ynºን
¹Q¼d¹«" ¼" v™Ñ\ና v®Hሙ I¾ cõኖ ¼H« ሰብኣዊ የአገዛዝ †¾J" ›`c#
^c#" vï×]«ና voÅe| ›ናz% oÁe ž&Ãን I¾ vïçO« ¡FÀ|–
®Oíና ¹™TJ¢ Tን³`ና T¡ን¼|፡ ¹o×| ªÒ«ን ሊከፍለው የተሠየመ፡
ፍርድ አስፈጻሚ O§‹ን" H&ÑŠ±x ™JቻHT""
"v±&F ¤#H# Ñ&±+– ¨¾T" v›Š±&F ¤#Ž{¬‚ OŠiŠ|"
¹›Ó±&™xK+` cIT፡ vኢ|¿å¼ና vመላዋ TÅ` I¾– ¨¾T" v±&¼ ÓHcx–
v+zcxና ‡x[zcx ውስጥና ™Ÿwv&" Ç¹H‚T!È RH| ™¾ÀHT—
¹›Ó±&™xK+` cITR" mÅU" võØ[| OÊO]¼– ‰IT" የዛሬ ¤#H| h&F
ስምንት ዓመት ከባተው፡ ከOÛ[i« የTM[|ና የሕይወት ±Oን ¨ÂF"
በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥትነት ሰፍና፡ እየተመራችና እየተጠበቀች፡
vz[ÒÑጠው ›«ንŠቷ፡ ገሃድ ኾናና ገዝፋ ™H‚።
"¾FT ›«Š{" žI¾ mÀT xH:" vQበn zx^`~J""
H&¼¼|– H&¼Ñ“|ና H&ÖmTw| ¼JቻH« ›¢" ›eŸ¤#ን z±õp
žQRoov| ¹¡FÀ|– ¹®Oíና ¹Tን³`ና †Ö&šz%" 'v›«Šz“ ንeL
™JOHeT!' xH:" Jyና«ን ¼ÀነÀŠ«" ¾¤+" ¹²_« ¹™&|¿å¼ |«JÅ
Š«""
፳፯-

"›«Šz•€%ና {R•€% ¹oÁc# ž&Ãን የ™&|¿å¼ ልጆችR"
v«e×€«T– v«Þ€«T– vOŸžI€«ና wŸwv&¼€«– vv+zcw€«ና
v‡x[zcw€«– v™Ñ^€«ና v®HPT ±ንÅ" ¹›Ó±&™xK+` cIT cõና"
›ŠG ›¹ኖ\w| eHQÑ’%" H›Ó±&™xK+`ና HoÅe| ›ናz%" ¹¡x`
TeÒና€«ን žRo[x– H±&F çÒ IJ{ÀH#| ¨Ñኖቻ€«ና HOI« õØ[z
®HT žOçH¾ vm`" žï×]¼€« ¹ÔÀHw€«" ™ንÃ‚T ŠÑ` ž} ¹HT""
"™&|¿å¼T" ›ንÀc¬‚ Å`Ñ&| d¾§ን" ¹nJ ž&Ãን ፈጣሪዋና
™TI£ ›ንÀW^|ና ¹oÁc# ž&Ãን {R” JÐ„ çንz« vpPI| ¾´{ª"
¾¤«"
¹R¾ÑWY
RንŠ~ንና eVን ›ንÀÖvm‚"
ŸJzžóïH#|ና
ŸJzH¼º| M³y„ና TÅ\ª Ò`" v›Ó±&™xK+` cIT zÖxn |Ñ“H‚—
™¬ን! ¾F" žDÂ«ና ®Oë“«– ™Oንዛሪ«T |«JÀ;" እንደፍላጎቱ፡
vYJ×ን I¾ ያስቀመጠው አገዛዝ፡ በታጠቀው ¹zÓXíና ¹õÃ W¾õ፡
mØ}ና ™ezTa" ¨ÀንeL እስኪOJc« ድረስ፡ እርሷ" ¾¤«" vŠèŠ|
FJ«ናªና v›Ó±&™xK+`
OንÓY|Š~"
OH¢{ª*
™O^`ªንና
™ezÃÀ`ªን" vvI¾Š|ና vzÖናž[ ¾±| mØIv{H‚""

"ይህም ዕፁብ ድንቅ ነገር፡ ባለፉት የቅርቦቹ ዓመታት፡ ለመላው
ዓለም፡ ይፋ ባወጣቻቸው ዐዋጆቿ አማካይነት፡ እውን ኾኖ ታይቷል፤ እየታየም
ነው።
"¾F‚" ¹›“ ™&|¿å¼" ^g oÅe| ÅንÓJ R`¼T eH§Š‚"
በምድር ላይ፡ Ã` Åንv` d¾žJI|ና ¹Q¨eና| ጽንፍ d¾ኖ`" ¾¤«"
በሰማያት ሳይቀር፡ vOI« ፍጥረታተ ®Hማት ዘንድ {«n፥ በመላእክትና
vM³y‚ Jyና «eØ፡ vD¾Rኖ| zOY`{" žQOHž« OH¢{ª* JÊ;
ወዳጇ፡ ኢየሱስ መሲሕ Ò`፡ በእግዚአብሔር አብ፡ መፅምርትነቷ [ሙሽርነቷ]፥

በእግዚአብሔር ወልድ፡ እናትነቷና በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንበረ
ጸባዖትነቷ፥ በእግዚአብሔር መንግሥትነቷም ሰፍና፡ e|¨Àeና e|OcÑን
|ኖ^H‚።
"›ንÂF ›ንÀO§‘" v²_« ¹OÛ[i« ±Oን" ¹oÁc# ž&Ãን
™&|¿å¼«¼ንና ™&|¿å¼«¼|
JÐ„"
H™JÞ«
®HT"
Û«–
HÛHR«T ®HT" መብራት §Š«" ¹oÁc# ž&Ãን ™&|¿å¼ª*Š|ን" vOI«
®HT" ™x³z«ና ™eóõz« ¾±\|ና ይናኙት ±ንÅ" ›ŠG" vTÅ` I¾ wH#
™Ña‚ ¤#H# zW^àz« ›ንÂኖ\ ™WR`{ቸዋለች።
"በዚህም ረቂቅ ምግባርዋ፡ ¹›Ó±&™xK+` OንÓY|Š~" võØ[z
®HP ¤#H# የሰፈነ መኾኑ፡ በብዙዎች ዘንድ እንዲከሠትና እንዲታወቅ የRÅ[Õን
ኺደት ፡ በበለጠ ቀጥላበት |Ñ“H‚""
-፳፰-

"¾F ¤#Ž{" eH›Ó±&™xK+` cIT" ›eŸ¤#ን
HzÑHÖ«
›«Š{" Ó±#õ R[ÒÑÞ መኾኑን ለመገንዘብ ደግሞ፡ ለማንኛውም እውነተኛ

የእግዚአብሔር ምእመን፡ የሚሳነው አይኾንም።"

በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ዘንድ፡
የሰላም ምንነትና ማንነት።
የእግዚአብሔር ሰላም፡ እውነተኛ ምንነትና ማንነት እንዲህ ከኾነ፡ ታዲያ!
በሰብኣውያን ፍጡሮቻችን ዘንድ፥ በተለይም፡ "ክርስቲያን ነን!" በምትሉት ወገኖች
ዘንድ፥ ይልቁንም፡ "የኢትዮጵያ ልጆች" ተብላችሁ፡ በተቀደሰው ስሜ በተጠራችሁት፡
በእናንተ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ ሳይቀር፡ በዚችው በእግዚአብሔር
ሰላም ስም፡ ሲፈጸም የተኖረውና አኹንም፡ ሲካኼድ የሚታየው ተፃራሪ ድርጊት፥
ይኸውም፡ "ጦርነት" የተባለው ጠንቀኛ ጠላት፡ ከወዴት፥ እንዴትስ መጣ? ለዚህ
ከባድና አሳሳቢ ጥያቄ፡ ትክክለኛውንና እውነተኛውን መልስ መስጠት፡ እጅግ
አስፈላጊና ተገቢ ከኾነበት የመጨረሻው ወሳኝ ዘመን ተደርሷል። የዚሁ ጥያቄ፡
አቅራቢዎቹም፥ መላሾቹም፥ ምስክሮቹና ዳኞቹም፡ እናንተው፡ እየራሳችሁ ናችሁ።
እናንት ልጆቼ! እናንት ሰብኣውያን ፍጡሮቻችንም ኹሉ!
ከዚህ ቀጥዬ ለማሰማችሁ የዐዋጅ ቃሌ፡ መነሻ ይኾነኝ ዘንድ፡ ባለፈው፡ በ፲ኛው
መለኮታዊ ቃለ-ዐዋድ፡ ለእናንተ ከነገርኋችሁ መካከል፡ በጥቂቱ ጠቅሼ ላስታውሳችሁ
ነውና፡ እስኪ፡ እርሱን፡ እንደገና፡ በጽሙና አዳምጡት! በማስተዋልም፡
ተመልከቱት!
ያም፡ እኛ እግዚአብሔራችሁ፡ በቅድሚያ፡ ይህችን ፍጥረተ-ዓለም፡ እንዲህ፡
አሟልተንና አከናውነን ካዘጋጀንላችሁ በኋላ፡ ለእናንተ፡ ከመልካችን አንሥቶ፡ የእኛ
የኾነውን ኹሉ በመስጠት፡ እናንተን ፈጥረናችሁና ወልደናችሁ፥ እያንዳንዳችሁ፡
በየግላችሁ፥ በኅብረተሰብነትም፡ ኹላችሁ፡ እርሷን፡ ይህችኑ ፍጥረተ-ዓለም፡ በዐፅመርስትነት ወርሳችኋት፡ በፍጹም ተድላና ደስታ፥ በፍቅርና በሰላም፡ ተስማምታችሁና
ተባብራችሁ፥ ለዘለዓለምም፡ ሕያዋን ኾናችሁ፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥት ባለቤትነትና ሥርዓት፡ ከእኛ ጋር፡ በክብርና በምስጋና፡ ትኖሩባትና
ትመሯት፥ ታስተዳድሯትና ትዝናኑባት፥ ትጠብቋትና ትቈጣጠሩዋት ዘንድ፡
የተለገሠቻችሁ መኾኑን የሚያረጋግጠው፡ እንዲህ የሚለው ምዕዳኔ ነው፦
«አዎን! እኛ፡ እናንተን፡ በወንድነትና በሴትነት ጾታዎች፡ በመልካችን
የፈጠርናችሁና ከእኛ፡ ከመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ፡ እንደአንዳችን ለመኾን
የበቃችሁበትን፥ የገናናው ክብራችን ተሳታፊዎች ትኾኑ ዘንድ፡ በነፍስና በሥጋ፥
በመንፈስም አማካይነት፡ የምንነት አካላችንን አጐናጽፈንና የማንነት ባሕርያችንን
አቀዳጅተን፡ በአርአያችን ያስገኘናችሁ ነን። እናንተም፡ በእኛ፡ እንዲህ የተገኛችሁ
ናችሁ።
-፳፱-

«ጥንቱኑ፡ በዚህ ኹኔታ የፈጠርናችሁ እኛ፡ የቀድሞዎቹም ኾኑ የኋለኞቹ
ወገኖቻችሁና እናንተ ጭምር፡ ያማሰናችሁትን [ያበላሻችሁትን] እና ያቃወሳችሁትን፥
ያጣመማችሁትንና
ያጠፋችሁትን፥
ያሳደፋችሁትንና
ያረከሳችሁትን
ኹሉ፡
ማንነታችሁንና ምንነታችሁን ሳይቀር፡ በድንግል ማርያም የትስብእት መድኃኒትነቴ እና
በኢየሱስ መሲሕ የትስብእት ቤዛነቴ፡ አድሰንና አስተካክለን፥ አቃንተንና አልምተን፥
አንጽተንና ቀድሰን፡ ይኸው፡ ወደቀደመው ድንግል አካልነቱና ንጽሓ ባሕርይነቱ
መለስነው!
«እኛ፡ እናንተን፡ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንን፡ እንዲህ አድርገን፡
ለእኔነትና ለእኛነት ያበቃናችሁ እኮ፡ በዘለዓለማዊነት በሠራነው ዓለም፡ እኛን
መስላችሁ፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ሥርዓት፡ በፍጹሙ መልካም
ሕይወት እንድትኖሩ እንጂ፡ ከሥጋዊው አእምሮአችሁ ከፈለቀው፡ ከዚህ የተሳሳተ
እምነታችሁና ክፉ አስተሳሰባችሁ የተነሣ፡ ይኸው አኹን እንደምታዩት፡ ፍጻሜው፡
"ሞትና ዕልቂት" ለኾነው ህልውና፡ እየራሳችሁን፡ እንድታዋርዱና እንድትዳርጉ
አልነበረም፤ አይደለምም።»
እንግዴህ፡ "ሣህል ወርትዕ ተራከባ! ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ!"
"ቸርነት እና ቅንነት ተገናኙ! እውነት እና ሰላም ተሳሳሙ! ብለን፡
ቀደም አድርገን፡ በነቢያታችን፡ በአንዱ እንዳሰማነው ኹሉ፡ ለእናንተ ተብሎ
የተዘጋጀው፡
ይህ
ፍጥረተ-ዓለም፥
እናንተም
የተፈጠራችሁት፡
እንዲህ፡
የእግዚአብሔር፥ በእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር በኾነችው እውነት እና ከእርሷ
በተገኘችው ሰላም ተመሥርታ በምትካኼደው፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት
ሥርዓት፡ እኛን መስላችሁ፡ በፍጹሙ መልካም ሕይወት እንድትኖሩ ብቻ ነው።
እውነታው ይህ ኾኖ ሣለ፡ ታዲያ! ከዚህ፡ ከመልካሙ ሕይወት፥ ከዚህ፡
ዘለዓለማዊ ቅዱስ ዓላማና ግብ፡ ፈጽሞ በተለየው፥ እንዲያውም፡ ተፃራሪና ሰይጣናዊ
በኾነው፡ "ጦርነት" በሚባለው፡ የጭከናና የግድያ ክፉ ግብር ተማርካችሁ ልትዘፈቁበት
እንዴት ቻላችሁ? ጥንቱኑስ፡ ይህንኑ፡ "ጦርነት" የተባለውን፡ አንድስ የኾነ ጉድ፡ ማን
አመጣው? እንዴትና ከየትስ ተገኘ?
የዚህ ጥያቄ፣ በተለይም፡ "ጦርነትን፡ ማን አመጣው?" የሚለው
መልስ፣
በግልጽ የታወቀ ስለኾነ፡ በአጭር ቃል፡ ሊሰጥ የሚቻል ነው፤ ይኸውም፡ ልጄ ወዳጄ
ኢየሱስ መሲሕ፡ ለተቃዋሚዎቹና ሰቅለው ለገደሉት አይሁድ፡ "አንትሙሰ፡
እምአቡክሙ ሰይጣን አንትሙ፤ ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትፈቅዱ ትግበሩ። ወውእቱሰ
ቀታሌ ነፍሰ ሰብእ ውእቱ እምትካት፤ ወኢይቀውም በጽድቅ፤ እስመ አልቦ ጽድቅ
በኀቤሁ፤ ወሶበሂ ይነብብ ሓሰተ፡ እምዚአሁ ይነብብ፤ እስመ ሓሳዊ ውእቱ፤ ወአቡሃ
ለሓሰት።"
-፴-

"እናንተማ፡ ከአባታችሁ፡ ከሰይጣን ናችሁ፤ የአባታችሁን ፈቃድ
ልትፈጽሙ ትወድዳላችሁ። እርሱም፡ ከጥንት፡ የሰው ነፍስ፡ ገዳይ ነው፤ እውነት
በእርሱ ዘንድ ስለሌለች፡ ለእውነት አይቆምም። ሓሰትን ሲናገር፡ ከራሱ ይናገራልና፤
ሓሰተኛ፥ የሓሰት አባትም ነውና።" ብሎ እንደተናገረው፡ የጦርነትን ፅንሰ-ሓሳብ፥
ተገብሮውንም፡ ሌላ ማን ያመጣዋል? ይኸው፡ "ሰይጣን" የተባለው ዲያብሎስ ነው
እንጂ። (ዮሓ. ፰፥ ፵፬።)
ይኸው፡ ሓሳዊ የኾነው፡ የጦርነት ፅንሰ-ሓሳብ፥ አድራጎቱም፡ "እንዴትና ከየትስ
ተገኘ?" ለሚለው፡ ተጓዳኝ ጥያቄ ደግሞ፡ መልሱ፡ ይኸው፡ "ሰይጣን" የተባለው
ዲያብሎስ፡ ራሱ ቀስቅሶ ስላመጣው፡ የ"ጦርነት" ጠንቀኛ ሥሪት፡ ከዚህ በሚከተለው
የቅዱሳት መጻሕፍት ጥቅስ ውስጥ የተጻፈው ማብራሪያ፡ እንዲህ ይላል፦
"ወፀብእዎ በሰማይ፡ ለውእቱ አርዌ፤ ሚካኤል፥ ወመላእክቲሁ፤
ወተፃብኦሙ ውእቱ አርዌ፡ ምስለ መላእክቲሁ። ወስእኖሙ፤ ወኢረከበ እንከ፡ መካነ፡
በውስተ ሰማይ። ወወድቀ ውስተ ምድር፡ ውእቱ አርዌ ዐቢይ፤ ...ወበዘነቡ ይስሕብ
ሥልስተ እዴሆሙ ለከዋክብተ-ሰማይ፤ ወያወርዶሙ ውስተ ምድር፤ ወአርዌሰ፡ ዐቢይ
ውእቱ ቀዲሙ፣ ዘአስሓቶ ለኵሉ ዓለም፥ ዘስሙ፡ "ሰይጣን"። ወወድቀ ውስተ ምድር፤
ወመላእክቲሁኒ፡ ወድቁ ምስሌሁ፡ ውስተ ምድር።
"...አሌ ላ ለምድር፥ ወለባሕር! እስመ ወረደ ሰይጣን ውስቴቶሙ፡
ምስለ ዐቢይ ሕምዙ፤ እስመ የአምር፡ ከመ ውኁድ መዋዕል ተርፎ።
"ወሶበ ርእየ ዝክቱ አርዌ፡ ከመ ወድቀ ውስተ ምድር፡ ...ወቆመ
...አንጻረ ይእቲ ብእሲት፡ ...እንተ ትለብስ ፀሓየ ወወርኀ ታሕተ እገሪሃ፤ ወዲበ
ርእሳኒ፡ አክሊል፣ ዘዐሠርቱ፥ ወክልኤቱ ከዋክብት፡ ...ከመ ሶበ ወለደት ፡ ይብላዕ
ሕፃና። ወወለደት፡ ወልደ ተባዕተ፤ ዘውእቱ ይርዕዮሙ ለኵሉ አሕዛብ፡ በበትረ
ሓጺን። ወመሰጥዎ ለውእቱ ሕፃን፤ ወወሰድዎ ኀበ እግዚአብሔር፤ ወኀበ መንበሩ።
"ወጐየት ይእቲ ብእሲት፡ ውስተ ገዳም፣ ወውስተ መካን፡ዘአስተዳለወ
ላቲ እግዚአብሔር፡ ከመ ትትዐቀብ በህየ፥ በኵሉ መዋዕል፣ ዐሠርተ፥ ወክልኤተ
ምእተ፥ ወተስዓ ዕለተ። ...ዴገና፡ ...ውእቱ አርዌ፡ ለእንታክቲ ብእሲት፡ እንተ
ወለደት ሕፃነ ተባዕተ።
"ወተውህባ ለይእቲ ብእሲት፡ ክልኤ ክንፍ፡ ከመ ዘዐቢይ ንስር፣ ከመ
ትሥርር ውስተ ገዳም፥ ወውስተ መካን፡ ኀበ ትትዐቀብ በኵሉ መዋዕል፡ ዘመነ፥
ወአዝማነ፥ ወመንፈቀ ዘመን፡ እምቅድመ ገጹ፡ ለውእቱ አርዌ። ወሠረረ፤ ወዴገና
ውእቱ አርዌ። ወአውፅአ እምነ አፉሁ፡ ውእቱ አርዌ፡ ማየ ብዙኀ እንተ ድኅሬሃ፡
ለይእቲ ብእሲት፡ ከመ ፈለግ ዐቢይ፡ ከመ ይንሥኣ ውኂዙ። ወረድአታ ምድር፡
ለይእቲ ብእሲት፤ ወአርኀወት አፉሃ ምድር፤ ወሰረበቶ፡ ለውእቱ ውኂዝ፡ ዘአውኀዘ
ውእቱ አርዌ፡ እምነ አፉሁ። ወኢያእመረ፡ ከመ ተውህበ ላቲ፡ ክንፍ።
-፴፩-

"ወተምዐ ውእቱ አርዌ፡ ላዕለ ይእቲ ብእሲት። ወሖረ ይፅብኦሙ፡ ለእለ
ተርፉ ውሉዳ፤ ወለእለ የዐቅቡ ትእዛዘ እግዚአብሔር፤ ወይሄልዉ በጽድቁ ለኢየሱስ
ክርስቶስ። ወቆመ ውእቱ አርዌ፡ ላዕለ ኆጻ ባሕር።"
"በሰማይ፡ ሚካኤል፡ ከመላእክቱ ጋራ ኾኖ፡ አውሬውን [ዲያብሎስን]
ተዋጋው፤ አውሬም፡ መላእክቱን ይዞ፡ ተዋጋቸው። አልቻሏቸውምም። ከዚያ
ወዲያም፡ ይኸው ታላቁ አውሬ፡ በሰማይ፡ ሥፍራ ስላላገኘ፡ ወደምድር ወደቀ።
...ጅራቱም፡ የሰማይ ከዋክብትን ሲሶ እየሳበ፡ ወደምድር አወረዳቸው! ወደምድር
የወደቀው፥ [ሰይጣናት] መላእክቱም፡ ዐብረውት፡ ወደምድር የወደቁት፡ ይኸው
አውሬ፡ 'ሰይጣን' የተባለው፥ ዓለሙንም ኹሉ ያሳተው፡ የቀደመው፡ ታላቁ እባብ
ነው።
"...ለምድርና ለባሕር፡ ወዮላቸው! ሰይጣን [ዲያብሎስ]፡ የቀረው
የአገዛዝ ዘመኑ፡ አጭር መኾኑን ዐውቆ፡ ከታላቁ የክፋት መርዙ ጋር፡ ወደእነርሱ
ውስጥ ወርዷልና።
"ይኸው አውሬ፡ ተዋርዶ፡ በምድር ላይ መውደቁን ሲያይ፡...ፀሓይን
ተጐናጽፋ፥ ጨረቃም፡ ለእግሮቿ፡ ብርኵማ ኾኖላት፥ በራሷ ላይ፡ የዓሥራ ኹለት
ከዋክብት ዘውድን የተቀዳጀች፡ አንዲት፡ ልትወልድ ያላት ሴት [ኢትዮጵያዋ ድንግል
ማርያም]፡ በምትወልድበት ጊዜ፡ ሕፃኗን [ኢየሱስ መሲሕን] ሊበላ፡ ከፊት ለፊቷ
ቆመ። እርሷም፡ አሕዛብን ኹሉ፡ በብረት በትር፡ ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ወንድ ልጅ
ወለደች። ይህም ሕፃን፡ ወደሰማይ ተነጠቀ፤ ወደእግዚአብሔር፥ ወደዙፋኑም ተወሰደ።
"ሴቲቱም፡ እግዚአብሔር፡ ሺህ ከኹለት መቶ ዘጠና ለሚኾነው፡ ለዚያ
ጊዜና በዚያ ሥፍራ ተጠብቃ እንድትቆይበት የሚያስፈልጋትን ኹሉ ወዳሰናዳላት በረሀ
ሸሸች። አውሬውም፡ ወንድ የኾነውን ሕፃን ልጅ የወለደችውን፡ ይህችኑ ሴት
አሳደዳት።
"ሴቲቱም፡ አንድ ዘመንና ዘመናት፥ የዘመን እኩሌታም በኾነው፡ በዚህ
ጊዜ ኹሉ፡ ከዚሁ አውሬ ፊት ርቃ፡ ወደምትጠበቅበት፡ ወደዚያ የበረሀ ሥፍራ
ትበርር ዘንድ፡ የታላቅ ንስርን የሚያህሉ፡ ኹለት ክንፎች ተሰጧት። አውሬውም
በረረ፤ አሳደዳትም። ሴቲቱ፡ በታላቅ የወንዝ ውኃ እንድትወሰድ ሊያደርግ፡ ይኸው
አውሬ፡ ከአፉ፡ ብዙ ውኃን አውጥቶ፡ ከሴቲቱ በስተኋላ አፈሰሰ። ምድሪቱ ግን፡
ሴቲቱን ረዳቻት፤ ለሴቲቱ፡ ክንፍ እንደተሰጣት ያላወቀው አውሬ፡ ከአፉ ያፈሰሰውን፡
ያን ውኃ፡ ምድሪቱ፡ አፏን ከፍታ ዋጠችው።
"አውሬውም [ዲያብሎስ]፡ በሴቲቱ ላይ ተቈጥቶ፡ የቀሩትን ልጆቿን፥
የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ የሚጠብቁትን፥ በኢየሱስ መሲሕ እውነት የሚኖሩትንም
[በቅዱሱ ኪዳን፡ 'የኢትዮጵያን ልጆች' የኾኑትን] ሊዋጋ፡ ኼደ።
-፴፪-

"ይኸው አውሬ፡ [ከሓሰት አባትነቱ የተነሣ፡ ብዛት ካላቸው ሠራዊቱና
ሰብኣውያን ተከታዮቹ ጋር፡ የማይቀረውን የዘለዓለም ውድቀቱን አረጋግጦ ሊያሳይ]
በባሕር አሸዋ ላይ ቆመ።" (ራእ. ፲፪፥ ፩-፲፰።)
ስለዚህ፡ ይኸው፡ በምድር ላይ፡ በሰዎች መካከል እየተካኼደ ያለው ጦርነት፡
ፅንሰ-ሓሳቡ፥ ድርጊቱም የተገኘው፡ ከዚሁ፡ ከዲያብሎስና ከሠራዊቱ ሰይጣናት
መኾኑን፡ ይህ፡ የባለአደራው ልጄ፡ የዮሓንስ ራእይ መጽሓፋዊ ጥቅስ፡ በሚበቃ
ያስረዳችኋል።
ይኹን እንጂ፡ ይህን፡ የጦርነት ዝክረ-ነገር በሚመለከት፡ ያለውንና የኾነውን
መለኮታዊ ምሥጢር፡ እናንተ ኹላችሁ፡ እስካኹን፡ በየሃይማኖታችሁ አማካይነት፡
ልታውቁትና ይህንኑ ዕውቀታችሁን፡ በምግባር ላይ ዐውላችሁት፡ ለመልካሙ የሰላም
ፍሬ ልታበቁት ይገባችሁ የነበረ ሲኾን፡ ነገር ግን፡ በእናንተ በኩል፡ የኾነውና እየኾነ
ያለው፡ የዚያ ተቃራኒው ኾኖ በመገኘቱ፡ እኔ፡ አኹን፡ በዚህ የዐዋጅ ቃሌ፡ ራሴ፡
ገልጬ እነግራችሁ ዘንድ፡ አስፈላጊ ኾኗል።
የምነግራችሁም፡ ይህ ነውና፦ ሰምታችሁ ፈጽሙት! ቀድሞ፡ በእግዚአብሔር
እም'ነቴ፡ ከእግዚአብሔር አብ፡ በመለኮትነት የወለድሁት፡ ልጄ ወዳጄ፡ እግዚአብሔር
ወልድ፡ ኋላ በመጨረሻ ደግሞ፡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ግብር
ከተዋሓድኋት፡ ከእኔዪቱ፡ ኢትዮጵያዋ እናቱ፡ ከድንግል ማርያም፡ በሰውነት
የወለድሁትና "ኢየሱስ መሲሕ" ተብሎ፡ በምድር ላይ የተገለጠው፡ ለምን
ይመስላችኋል?
በዚህ ረገድ፡ እናንተ ኹላችሁ፡ በተለይም፡ "ክርስቲያን ነን!" የምትሉት፡
በየሃይማኖታችሁ፡ በግልጽ የተነገረና የተጻፈ በመኾኑ፡ ልጄ ወዳጄ፡ ወደዚህ ዓለም፡
በሰውነት፡ የመጣበትን ምክንያትና ዓላማ፡ የምታውቁት ኾኖ ሣለ፡ ነገር ግን፡
አውቃችሁት፡ ልትከተሉትና ልትጠቀሙበት ስላልፈለጋችሁት ብቻ፡ ያ ምክንያትና
ዓላማ፡ በእውነተኛው ትክክለኛ መልክና ይዘቱ፡ በምግባር ላይ ባለመዋሉ፡ መልካሙን
ውጤት ሳያስገኝ መቅረቱ፡ ይኸው እንደሚታየው፡ እርግጥ ነው።
እንግዴህ፡ ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ወደዚህ ዓለም፡ በሰውነት፡
የመጣበት፡ አንዱ፡ ታላቁ ምክንያትና ዓላማ እኮ፡ ይኸው፡ የሓሰቱና የክፋቱ፥
የጥፋቱና የጦሩ አባትና አበጋዝ የኾነው ዲያብሎስ፡ በሰማይ ፈጥሮትና ሠርቶበት፥ ነገር
ግን፡ በፍጻሜው፡ ድል ተነሥቶ፡ ከነሠራዊቱ ሰይጣናት ጋር፡ ወደምድር የተጣለበትንና
ይዞት የመጣውን፡ ይህንኑ፡ "ጦርነቱ"ን፡ ለአንዴና ለዘለዓለም፡ ከመላው ምድረ-ገጽ
ለማስወገድ መኾኑ፡ በመጨረሻው ድሉ፡ እውን ኾኗል።
ይኸውም፡ ይኸው፡ አውሬው ዲያብሎስ፡ ሰብኣውያን ፍጡሮቻችንን፡ ለአምስት
ሽህ አምስት መቶ ዓመታት፡ እርስ በርሳቸው ሲያጣላና ሲያፋጅ፥ ሲያስተናንቅና ደም
ሲያፋስስ፥ ሲያጋድልና ሲያስተላልቅ የኖረበትን፥ ማብቂያ ያልተገኘለትንም፡ ይህንኑ
ጦርነት፡ ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ በመስቀል፡ የድል ሞቱ ያስወገደው፡ መኾኑ
ነው።
-፴፫-

እነዚህ ሰብኣውያን ፍጡሮቻችንም፡ በዚችው ምድራችን ላይ፡ ከሚርመሰመሱት
መካከል፡ ከእየራሳቸው የክፋት እምነታቸውና የጥፋት ግብራቸው የተነሣ፡ በሥነፍጥረት የቍጣ መቅሠፍቶች ድምሳሴ፡ ተርፈው የቀሩት ናቸው። ይህን እውነታም፡
ቀደም ብዬ ከጠቀስሁላችሁ፡ የመጽሓፍ ጥቅስ ጋር፡ የራሳችሁ የታሪክ ድርሳናትም
ያረጋግጡታል።
አዎን! ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ ወደዚች ምድር፡ በሰውነት የመጣው፡
በዚሁ፡ በክፉው አውሬ በተመሰለው፡ በዲያብሎስና በሠራዊቱ ሰይጣናት ተፃራሪነት፡
በሰማይ ተነሥቶ የነበረውን ታላቅ ጦርነት፡ በቅዱሳን መላእክቱ አማካይነት ያስገኘውን
ድል፡ በምድርም ሊፈጽም መኾኑን፡ ልታውቁት ይገባል። ልጄ ወዳጄ፡ በሰማይ፡
ያስገኘው ድል በተፈጸመ ጊዜ፡ የኾነውና የተደረገው፡ በዚሁ፡ በራእየ ዮሓንስ መጽሓፍ
የተከተበውን ዜና መዋዕል ታስታውሳላችሁ። እንዲህ የሚል ስለኾነ፡ እንደገና ስሙት!
"ወሰማዕኩ ቃለ ዐቢየ፡ በውስተ ሰማይ፡ ዘይብል፦ 'ኮነት መድኃኒት፥
ወኀይል፥ ወመንግሥት፡ ለአምላክነ! ወሥልጣን ለመሲሑ! እስመ ወድቀ
መስተዋድይ፡ ዘአስተዋደዮሙ ለአበዊነ፡ ቅድመ እግዚአብሔር፡ መዐልተ፥ ወሌሊተ።'
ወሞዕዎ እሙንቱ፡ በእንተ ደመ በግዑ፥ ወበእንተ ቃለ ጽድቆሙ፤ እስመ ኢያብደሩ
ነፍሶሙ፡ እስከ ለሞት። ወበእንቲአሆሙ፡ ተፈሥሑ ሰማያት፤ ወእለ ይነብሩ
ውስቴቶን።"
"ታላቅ ቃልም፡ በሰማይ ሰማሁ፤ እንዲህ ሲል፦ 'አኹን፡ ማዳንና
ኃይል፥ መንግሥትም፡ ለአምላካችን፥ ሥልጣንም፡ ለመሲሑ ኾነ! በእግዚአብሔር
ፊት፡ ቀንና ሌሊት፡ ከሣሽ የኾነው፥ የአባቶቻችን ባለጋራቸው፡ ወድቋልና።'
እነርሱም፡ ከበጉ ደም የተነሣ፥ ከእውነት ቃሎቻቸውም የተነሣ፡ ድል ነሡት፤
ነፍሳቸውንም፡ እስከሞት ድረስ እንኳ፡ አልወደዱም። ስለእነርሱም፡ ሰማያት፥
በውስጣቸውም የሚኖሩት ኹሉ፡ ደስ አላቸው።" (ራእ. ፲፪፥ ፲-፲፪።)
ዛሬም፡ እናንተ፡ በቅዱሱ ኪዳን ልጆቼ የኾናችሁት፡ በምድር ላይ
ተሠራጭታችሁ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፥ እናንተንም መስለው፡
በያሉበት የሚያመልኩን ፍጡሮቻችንም ኹሉ! ይህን በመሰለው ደስታና ሓሤት
ተመልታችሁ የምትኖሩ አይደላችሁምን? አዎን! ናችሁ እንጂ።
ይህን በመሰለው ደስታና ሓሤት ተመልታችሁ የምትኖሩትም፡ ያለ ምክንያት
አይደለም። ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ የዛሬ ኹለት ሽህ ስምንት ዓመት፡ የዚሁ፡
የዝንተ ዓለሙ ጦርነት ወሳኝ በኾነው፡ በመስቀሉ የሰልፍ ሜዳ ላይ፡ ተዋጊ ጠላቱና
ጦር መሪው በኾነው በዲያብሎስ ትእዛዝ፡ ዕርቃነ ሥጋውን ኾኖ፡ እጆቹና እግሮቹ፡
በአራቱ ማዕዘናተ ዓለም፡ ተዘርግተውና ተወጥረው፥ በብረት ችንካርም ተቸንክረው፥
ጎኑን፡ በጦር ተወግቶ፥ በራሱም ላይ፡ የእሾህ አክሊልን ደፍቶ፡ በቆረሰው ቅዱስ
ሥጋውና ባፈሰሰው ክቡር ደሙ፡ ሞቶና ተገንዞ፥ ተቀብሮና መበስበስን አጥፍቶ
በመነሣቱ ነው።
-፴፬-

ያን፡ አውሬው ዲያብሎስ፡ በሰማይ፡ በቅዱሳን መላእክት ላይ፥ በምድርም፣
በእናንተና በፍጡራን ሰዎቻችን ላይ ሲያካኼድ የኖረውን ጦርነት፡ በመከላከያ ጋሻና
በግድያ መሣሪያ ተቋቁሞና ተዋግቶ ሳይኾን፡ "አባ ስረይ ሎሙ! እስመ በዘኢየአምሩ
ይገብሩ!
"አባት ሆይ! የሚያደርጉትን አያውቁምና፡ ይቅር በላቸው!" በሚል
በርኅራኄና በይቅርታ፥ በምሕረትና በፍቅር የሰላምታ ቃል ብቻ፡ የራሱን የሰውነት
አካል፡ ለዕርድ እንደቀረበ፡ እንደበግ ጠቦት አመቻችቶ በመስጠት፡ በቤዛነት ታርዶና
ተሠውቶ፡ የዘር ጠላቱን፡ ዲያብሎስን፡ በድል አድራጊነት፡ እንዴት ቀጥቅጦ
እንዳጠፋው፥ ጦርነትንም፡ ለአንዴና ለመቼውም ጊዜ፡ ለዘለዓለም፡ እንዴት
እንዳስወገደው፡ ለፍጥረተ-ዓለሙ፡ በገሃድ፡ በማሳየቱ፥ በይፋም፡ በማሳወቁ ነው።
(ሉቃ. ፳፫፥ ፴፬።)
ታዲያ! ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ እንዲህ አድርጎ፡ በታላቁ ዘለዓለማዊ ድል
ያጠናቀቀውንና ያስወገደውን "ጦርነት"፡ ዛሬ፡ እናንተ፡ እንዲህ በሰፋና በተራቀቀ ዘዴ፡
እያደገና እያሠቀቀ እንዲኼድ ያደረጋችሁት፡ እናንተው፡ የክፉው ወገኖች የኾናችሁት፡
ልበ-ደንዳኖቹ ሰብኣውያን ፍጡሮቻችን፥ በተለይም፡ እናንተ፡ ያለኀፍረትና
ያለይሉኝታ፡ እየራሳችሁን፡ "ክርስቲያን ነን!" የምትሉ ግብዞች ወገኖች
አይደላችሁምን? አዎን! በእርግጥ ናችሁ።
ይህንም ድርጊት፡ በድፍረትና በማናለብኝነት የምትፈጽሙት፡ የእኛን
የፈጣሪያችሁን፡ የሰላም መንገድንና የመልካም ሕይወት መመሪያ ሥርዓትን፡
በክርስቲያንነታችሁ ተቀብላችሁ ከመከተል ይልቅ፡ የእርሱን፡ የዲያብሎስን የክፋት
ፈለግና ክፉ ምክሩን ተቀብሎ የመፈጸም ዝንባሌ ስላላችሁ ብቻ ነው።
ለዚህና በዚህ ረገድ፡ ባለፉት ዘመናት፡ በእርግጥ ሲፈጸም ለተኖረው፥ አኹንም
እየተፈጸመ ላለው እውነታ ማረጋገጫ ይኾኑ ዘንድ፡ ሊቀርቡ ከሚችሉ አያሌ
ማስረጃዎች መካከል፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ፡ በይፋ የታወቁትንና በታሪክ
የተመዘገቡትን፡ ኹለቱን ብቻ፡ እዚህ ላይ እጠቅስላችኋለሁ።
እነዚህም፡ በእናንተ፡ የካቶሊካዊት ቤተ-ክርስቲያን መሪዎችና አባሎች
በኾናችሁት መነኰሳትና አማኞች፥ እንዲሁም፡ በአውሮጳ ክፍለ-ዓለም በምትኖሩ፡
"ክርስቲያን ነን!" በምትሉ፡ የፀረ-ማርያም ወገኖች ዘንድ፡ ከ፲፩ኛው እስከ ፲፬ኛው
ምእተ ዓመታተ-ምሕረት ድረስ፡ ለአራት መቶ ዓመታት ያህል የተካኼደውን፡ በአንድ
በኩል፡ ውሳጣዊዉን የእርስ በርስ ዕልቂት በሚመለከት፡ "የኑፋቄ ምርምር"
[Inquisition] የተባለውን፥ በሌላ በኩል ደግሞ፡ አፍኣዊዉን የባዕዳን ፍጅት
በሚመለከት፡ "የመስቀል ጦርነት" [Crusade] የተባለውን፡ የሚያካትቱት፡
ኢክርስቲያናዊ የግፍና የጭካኔ ድርጊቶቻችሁ ናቸው።
-፴፭-

"ልጆቼ! ሕዝቤ! ፍጡሮቼ!" የምላችሁ፡ እናንተ፡ የምታዳምጡኝ፡ ወንዶችና
ሴቶች!
እንግዴህ ተመልከቱት! በአረማውያንና በአሕዛብ ዘንድ እንኳ የማይደረገው፡
ይህን የመሰለው ድርጊት፡ "ክርስቲያን ነን!" በምትሉ ወገኖች ዘንድ፡ መታሰቡና
መወጠኑ፥
መካኼዱና
መፈጸሙም፡
ለእየራሳችሁ፡
አያስደንቃችሁም?
አያስገርማችሁምም? ከዚያም አልፎ፡ አያሳዝናችሁም? ይኼ ድርጊት እኮ፡ ዛሬም፡
በእናንተ፡ የእነዚሁ ወገኖች በኾናችሁት፡ በእናንተ ጭምር፡ እየተካኼደና እየተፈጸመ
ይገኛል። ታዲያ! ይኼ ኹሉ፡ በመላው ዓለም፡ በያለበት፡ በተለያየ መልኩና ይዘቱ፡
በነፍስ፥ በሥጋና በመንፈስ፡ እየተካኼደና እየተፈጸመ ያለው ፍጅትና ትንንቅ፥ ግድያና
ዕልቂት፥ ደም መፋሰስና መጨራረስ፡ ከቶ ምንድር ነው? ጦርነት አይደለምን? ነው
እንጂ። ለዚህ፡ ምን ጥርጥር አለው? የለውም።
ይህማ፡ እኔ፡ እግዚአብሔር እም እና ልጄ ወዳጄ እግዚአብሔር ወልድ፡
ወደዚህ ዓለም፡ ወደእናንተ መጥተን፡ በድንግል ማርያምና በኢየሱስ መሲሕ፡
በሴትነትም፥ በወንድነትም፡ ሰው ኾነን፡ ያን ኹሉ የመስቀል ፈተናና መከራ፥ ሥቃይና
ሞት በመሥዋዕትነትና በቤዛነት ተቀብለን፡ በትንሣኤያችንና በዕርገታችን፥ በመንፈስ
ቅዱስም መውረድ፡ እናንተን፡ ከእንዲህ ዓይነቱ ሰይጣናዊ ግፍና ጭካኔ አድነናችሁ፡
ዘለዓለማዊዉን ድል፡ ለእናንተ፡ በማጎናጸፍ፡ ከጦርነት ነጻ የኾነ፡ ሰላማዊ ሕይወትን
አስገኝተንላችሁ ሣለ፡ ያን መልካም ጸጋ፡ "አንቀበለውም!" ብላችሁ፡ ስጦታችንን
መጋፋታችሁና መቃወማችሁ አይደለምን? አዎን! ነው እንጂ።
ይህማ፡ እኛ፡ ታላቁን የመጨረሻ መሥዋዕትነትና ቤዛነት ከፍለን፡
ከለገሥናችሁ፡ ከዚያ የድል በረከታችን በፊት፡ በአውሬነትና በአረማዊነት፥
በአሕዛብነትና በክፉው ሰውነት ትኖሩበት፡ በነበረበት ጊዜ፡ ታካኺዱትና ትፈጽሙት
የነበረው፡ አሠቃቂው የግፍና የጭካኔ አኗኗራችሁ መገለጫ አይደለምን?
"ሥልጣኔ! ሥልጣኔ! ያውም፡ 'ክርስቲያናዊ' ሥልጣኔ!" እያላችሁ፡ የምትመጻደቁበትና
የምትመኩበት፡ ይኼን የመሰለው ግብር ነው? አዎን! ይኼ፡ "ጦርነት" የምትሉት፡
የግፍና የጭካኔ ተግባራችሁ ነው? ክርስቲያንነት? ወይም፡ ሥልጥንና?
ይህንንማ! እኔና ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ በመሥዋዕትነታችንና
በቤዛነታችን ያስወገድነው አይደለምን? አዎን! በእርግጥ፡ የዛሬ ፪ሺ፰ ዓመት፡
ያስወገድነው ነው እንጂ።
እናንተማ፡ ጥንቱኑም፡ እኛን ፈጣሪያችሁን መስላችሁ፡ የክፋት ጠንቅ፥
የኃጢኣት ቀንበርና የሞት ፍዳ ሳያገኛችሁ፡ በመልካም ሕይወት፡ ለዘለዓለም ትኖሩ
ዘንድ፡ በእኛ መልክና ከእኛ፡ እንዳንዳችን አድርገን የፈጠርናችሁ ስትኾኑ፡ እናንተ
ግን፡ ያን እግዚአብሔራዊ ተፈጥሮአችሁን ለውጣችሁና ያጎናጸፍናችሁን፡ የክብር ጸጋ፡
"እንቢ!" ብላችሁ፡ በገዛ ምርጫችሁና ፍላጎታችሁ፥ ፈቃዳችሁና ውሳኔያችሁ፡
እየራሳችሁን፡ ለክፋቱ አበጋዝ፡ ለዲያብሎስ ወገንነትና ተገዢነት የዳረጋችሁ
አይደላችሁምን? አዎን! ናችሁ።
-፴፮-

እንዲያ ብትኾኑብንም እንኳ፡ እናንተን ፍለጋ፡ ወደእናንተው መጥተንና ሰው
ኾነን፡ በፈጸምነው መሥዋዕትነትና ባስገኘነው ቤዛነታችን፡ እናንተ፡ ኹላችሁ፡ በእኛ
በእግዚአብሔር አብወእም፥ ወልድና መንፈስ ቅዱስ፡ ቅድስት ሥላሴነታችን
ተጠምቃችሁ፡ ከእኛ፡ እንደገና በእውነትና በመንፈስ በመወለድ፡ የእኛ የእግዚአብሔር
ልጆች፥
ነጋሢዎችና
ካህናት
[በየሙያችሁ
አገልጋዮች]
ትኾኑ
ዘንድ፡
አላበቃናችሁምን? አዎን! አብቅተናችሁ ነበር።
ከዚህ የተነሣም፡ "ክርስቲያን" ተብላችሁና በክርስትና ስም ተጠርታችሁ፥
እየራሳችሁንም፡ ከዚያ አውሬነታሁና አረማዊነታችሁ፥ አሕዛብነታችሁና ክፉ
ሰውነታችሁ፡ ለውጣችሁና ነጻ አድርጋችሁ አልነበረምን? አዎን! ፈጽማችሁ ነበር።
ታዲያ! ይህን ኹሉ ሥርዓት መፈጸማችሁ፡ ከቀድሞው ምንነታችሁና
ማንነታችሁ፡ በክርስቶስ ተለውጣችሁ፡ አዲሱ ሰው፥ እርሱም፡ "ክርስቲያን"
መኾናችሁን፡ ማረጋገጣችሁ አይደለምን? አዎን! በእርግጥ፡ ነው እንጂ።
አለዚያማ፡ እኔና ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ በእግዚአብሔርነታችንና
በሰውነታችን፡ ስለእናንተና ለእናንተ የከፈልነውን፡ ያን የሚያህል፡ የመሥዋዕትነት
ቤዛነታችንን፥ እናንተም፡ እየራሳችሁን፡ ለክርስቲያናዊው ዘለዓለማዊ ሕይወት
አብቅታችሁ፡ እንደገና የተወለዳችሁበትን፡ የክርስትናን እምነትና የለበሳችሁትን አዲስ
ሰውነት፡ ከንቱ ማድረጋችሁ አይደለምን? አዎን! በእርግጥ፡ ነው እንጂ።
አያችሁ! እናንት "ልጆቼ! ሕዝቤ! ፍጡሮቼ!" የምላችሁ፡ እናንተ፡ ወንዶችና
ሴቶች!
ከኛ መለኮታዊ ፈቃድ ውጪ በመኾን፥ ክፉውን ጦርነት፡ ድል መንሣት
ስለምትችሉበት መንገድ፡ የተውንላችሁን አርአያነት፡ "አንቀበልም!" በማለትም፡
ከጥንቱ ጀምራችሁ ያስለመዳችሁትን፥ እኛ ግን፡ በቸርነታችን የሻርንላችሁንና
በመሥዋዕትነት በቤዛነታችን፡ ያስወገድንላችሁን፡ ያንኑ፡ ለዲያብሎስ ፍላጎት፡ የመገዛት
ዝንባሌያችሁን፡ አኹንም በመከተልና በተግባር ላይ በማዋል፡ እናንተው ራሳችሁ፡
የፈጠራችሁት፡ ያ፡ "የኑፋቄ ምርምር"፥ ያ "የመስቀል ጦርነት"፡ በእናንተው፡
በሰብኣውያኑ ፍጡሮቻችን መካከል፡ እንዴት ዓይነቱን፡ የሃይማኖት መለያየትንና
መጠላላትን እንዳመጣባችሁ፥ እንዲያውም፡ በጸና መልኩና ይዘቱ እንዲባባስ
በማድረግ፡ ወደእርስ በርስ ጦርነት መርቶ እንዳስተላለቃችሁ፥ ከዚህ የተነሣም፡ ክፉው
ዓላማችሁ፡ እንዳልሠራላችሁና እንዳልጠቀማችሁ፡ አያችሁት አይደለም? አዎን!
በገሃድና በግዘፍ አያችሁት።
ያ ብቻም አይደለም፤ በየአብያተ-ክርስቲያናችሁ መካከል፡ በብዛት መከፋፈልንና
ፀብ ክርክርን፥ በክርስትናና በእስልምና ሃይማኖቶቻችሁም መካከል፡ የበለጠ
መቃቃርን፥ በቅዱሳት መካናት ይዞታዎችም ረገድ፡ ምንም ያህል ለውጥ ሳይገኝ
ከመቅረቱ በቀር፡ በእስላሞቹ እጅ እንዳለ ኾኖ፡ በመካከላችሁ ሳይቋረጥ የቆየው
ጦርነት፡ ይኸው፡ እስከዛሬ፡ ተፋፍሞና ተጠናክሮ፥ ተስፋፍቶም ሲካኼድ ይታያል።
-፴፯-

እንዲያው ለመኾኑ፡ እናንተ የሰው ወገኖች! በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥትነታችን፡ እኔና ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ በታወቀው የመሥዋዕትነት
ቤዛነታችን፡ አድሰን ባጸናነው፥ እናንተም፡ "መሲሕ" የሚለውን፡ የልጄን የወዳጄን፡
የኢየሱስን፡ የግእዝ ቃለ-ስያሜ፡ በግሪኩ ቋንቋችሁ፡ "ክርስቶስ" ባላችሁበት
አጠራራችሁ፡ እየራሳችሁን፡ "ክርስቲያን" ባሰኛችሁበት፡ በቅዱሱ ኪዳን የክርስትና
ሃይማኖታችሁ በታነጸው አእምሮአችሁ፡ ይህን ኹሉ፡ የክፋትና የጥፋት ድርጊት፡
ቀድሞውኑ፡
ስታስቡትና
ስታውጠነጥኑት፥
ስታካኺዱትና
ስትፈጽሙት፡
በሰይጣናዊው የሓሰት ዝንባሌያችሁ አንጻር፡ መንፈስ ቅዱሳዊው የእውነት ጠበቃ
የኾነው ኅሊናችሁ፡ ምን እያላችሁ ነበር?
ይኸው ኅሊናችሁም፡ በእያንዳንዳችሁ፡ የሰውነት ተፈጥሮአችሁ ውስጥ፡ ገና
በማሕፀን ሽልነታችሁ ቅጽበታዊ ጊዜ፡ በምሥ ጢረ ሥላሴ የተዋሕዶ ሥርዓት፡ ከቅዱሱ
መንፈሳችን ክፍለን የሰጠናችሁ፥ እኛ ፡ "መንፈስ" የምንለውና እናንተ ግን፡ "ኅሊና"
የምትሉት፥ በዚያ ማሕፀን፡ ከነፍሳችሁና ከሥጋችሁ መካከል፡ ዐብረን አስቀምጠንላችሁ
የነበረው አካልና ባሕርይ ነው።
የጦርነት ነገር፡ እንዲያ፡ ገና በአእምሮአችሁ ውስጥ በሚሠርፅበት ሰዓት፡
ታዲያ! ይኸው መንፈሳችሁ፥ ይኸው ኅሊናችሁ፡ እኔና ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡
በዚህ ረገድ፡ በመሥዋዕትነት የፈጸምንላችሁን ቤዛነታችንን በማዘከር፡ "ተዉ እንጂ!
ይኼማ አይኾንም፤ አይደረግምም።" አላላችሁም ነበር? በእርግጥ፡ ብሏችኋል እንጂ፤
ሳይላችሁማ፡ እንዴት ይቀራል!?
ይኸው መንፈሳችሁ፥ ይኸው ኅሊናችሁ፡ በእያንዳንዳችሁ ሰውነት ውስጥ፡
ሕያው ህልውና ያለው ኾኖ፡ በዚያ እንዲገኝ ያደረግነው እኮ፡ እንኳንስ፡ የሰው
ሕይወት፡ በግፍ ግድያ የሚጠፋበትን፡ ይህን፡ የጦርነትን፡ ታላቅ ጉዳይ ይቅርና፡
ማናቸውንም፡ ጥቃቅን ነገሮችን በሚመለከት ሳይቀር፡ እንደእኛ ኾኖ፡ ተገቢውንና
አስፈላጊውን
እግዚአብሔራዊ
ዕውቀት
እንዲገልጽ፥
ምክሩንና
ዳኝነቱንም
እንዲያበረክት፥ ተግሣፁንና ማስጠንቀቂያውንም እንዲሰጥ፥ ቍጥጥሩንም እንዲያደርግ
ስለኾነ፡ ያለማቋረጥ የሚፈጽመው፡ ይህ፡ ከእኛ የተቀበለው የተልእኮ ግዳጁ፡
ምንጊዜም፡ ከእርሱ የሚጓደል አይደለምና። ይህን እውነታ፡ በምንም ምክንያት፥
በምንም መንገድ፡ ልታስተባብሉት አይቻላችሁም።
ስለዚህ፡ እናንተ ኹላችሁ፥ በተለይ፡ እናንተ፡ እየራሳችሁን፡ "ክርስቲያን ነን!"
ብላችሁ የምትጠሩ ኹሉ፡ የእኛ አማኞችና ተከታዮች፥ ፈቃድ ፈጻሚዎች ሳትኾኑ፡
የዲያብሎስ አማኞችና ተከታዮች፥ ፈቃድ ፈጻሚዎች መኾናችሁን፡ ይኸው፡
በተግባራችሁ ያሳያችሁ መኾናችሁን፡ እየራሳችሁ አረጋገጣችሁ።
-፴፰-

እንዲያው ለመኾኑ፡ በየትኛውም ዓይነት፡ -በሥጋዊዉም ኾነ፡ በመንፈሳዊውአእምሮአችሁ ብታስቡት፡ እንኳንስ፡ እኔ፡ መለኮታዊቷ እና ሰብኣዊቷ እናቱ
ተጨምሬ፡ ልጄ ወዳጄ፡ እግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ቀድሞ፡ በሰማይ
በመለኮትነቱ፥ ኋላም፡ በምድር፡ በሰውነቱ፡ እየተከተለ፡ ይኸው፡ የክፋቱ አበጋዝ
የኾነው፡ ሓሰተኛውና ርኩሱ መንፈስ፡ ዲያብሎስ፡ ያስነሣበት የነበረውን፡ ረቂቅና
ግዙፍ፥ መንፈሳዊና ሥጋዊ ሰልፍና ጦርነት፡ የተዋጋው፥ ያሸነፈውም፡ እንዴት
እንደነበረ፡ በየግላችሁ ስለምታውቁት፡ እኔ፡ አኹን፡ እንደገና ላስረዳችሁ፡
የሚያስፈልግ አይደለም።
ይኸው ዲያብሎስ፡ እንደፈለገውና ባመጣጡ እንዳደረገው፥ በእኔ በእግዚአብሔር
እም ድንግል ማርያም ላይ ሳይቀር፡ በተለይ በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ ላይ፡
በሰውነታችን እየመጣብን፡ ያካኼደውና የፈጸመው ጦርነት፡ በታላቅ የጭካኔ ኃይሉ
እንደነበረ፡ እየራሳችሁ፡ በየሃይማኖታችሁ ከምታውቁት በላይ፡ እኔም፡ ቀደም ብዬ፡
በተደጋጋሚ ባሰማኋችሁ ዝክረ-ነገር፡ በዝርዝርና በሚበቃ ተረድታችሁታል።
ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ እንደዚያ፡ እንደበግ ተነድቶና ታሥሮ፥ ተገርፎና
በመስቀል ላይ ተቸንክሮ፡ ለመታረድና ለመሞት የበቃው፥ እንዲያውም፡ ስላሠቃዩት
ወገኖቻችሁና ለዚህ ግፍ አፈጻጸም ስላነሣሣቸው፡ ስለዲያብሎስ ጭምር፡ ይቅርታን፡
ከእኛ፡ እንዲያ፡ እስከመጠየቅ የደረሰው፡ ታዲያ! ለምን ኖሯል!? ቀድሞ፡ በሰማይ፡
በመለኮትነቱ፥ ኋላም፡ በምድር፡ በሰውነቱ፡ እርሱን፡ ዲያብሎስን፡ በመለኮታዊው እና
በትስብእታዊው የማይወሰን ኃይሉ፡ ተቋቁሞና ተዋግቶ ማሸነፍ ስላቃተው ነበርን!?
አይ! ያስ አይደለም። ታዲያ! ለምን ኖሯል?
ያማ! በሰላማዊው እግዚአብሔርና በጦረኛው ዲያብሎስ፥ በመልካሙና በክፉው፥
በእውነትና በሓሰት፥ በሕይወትና በሞት መካከል፡ በዚሁ፡ በዲያብሎስ የተፈጠረው
ጠላትነት፡ ለአንዴና ለመቼውም ጊዜ፥ ለዘለዓለምም ሊወገድና ዘለዓለማዊው ዕርቅ
ሊመሠረት የሚቻለው፡ በፍቅር እንጂ በጥላቻ፥ በሰላም እንጂ፡ በጦር ኃይል
አለመኾኑን፡ ለሰብኣውያን ፍጡሮቻችን ኹሉ፡ ለመጨረሻ ጊዜ አረጋግጦ ለማሳወቅ
አልነበረምን? አዎን! ይህን እውነታ፡ ለፍጥረታተ ዓለማቱ ኹሉ፡ ለማሳወቅ ነበር።
ነገር ግን፡ ያ ኹሉ ጥረታችን፡ መና ኾኖ፥ ሳይሠራም ቀርቶ፡ እነሆ፡ መላው
ዓለምና ነዋሪዎቿ የሰው ልጆች፡ በዲያብሎሳዊው የጦርነት ሥልጣንና አገዛዝ ሥር፡
በባርነት ቀንበር ታግተው የሚኖሩ ምስኪን ሰለባዎች ኾኑ።
እንግዴህማ! ይኼ ሓሳዊ የክፋትና የጥፋት ግብር፡ እንዴት እንዲህ ሊቀጥል
ይችላል? አይችልም። እኔና ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ እንዲህ፡ በመንፈስ ቅዱስ፡
በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን ተገልጠንና ገሃድ ኾነን፡ ፍጥረታተዓለማችንን፡ በሰማይም፥ በምድርም፡ እየመራንና እየጠበቅን፥ እየመገብንና
እያስተዳደርን፥ እየተቆጣጠርንና ይኸው፡ በዚህ የዐዋጅ ቃሌም እያናገርኋችሁ
ባለንበት፡ በዚህ ጊዜማ፥ እንግዴህ ወዲህም፡ ይህ ኹሉ፡ የዲያብሎስ አገዛዝ ሊኾ ንና
ሊቀ ጥል አይችልም።
-፴፱-

አታዩምን? አታስተውሉምንስ? ዲያብሎስና ጭፍሮቹ፡ ርኩሳን መናፍስትና
ክፉዎች ሰዎች ያመጡትን፡ የጥፋትና የጦርነት ነገር ኹሉ፡ እኔና ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ
መሲሕ፡ በውርደትና በትሕትና፡ በከፈልነው የፍቅር መሥዋዕትነታችንና የሰላም
ቤዛነታችን፡ መላውን፡ ምድራዊ ፍጥረተ-ዓለም፡ እንዴት አድርገን፡ በሥጋና ደም
ቍርባናችን አንጽተንና ቀድሰን እንዳደስነው!?
እኛን ለፈለጉንና ለመረጡን፥ ላመኑብንና ለተከተሉን ሰብኣውያን ፍጡሮቻችንም
ኹሉ፡ ከክፉው የዲያብሎስ ገዢነት፡ ወደመልካሙ የእግዚአብሔር ልጅነት፥ ከሓሰቱ
የኃጢኣት ኑሮ፡ ወደእውነተኛው የነጻነት ህልውና፥ ከጨለማው የሞት ፍዳና
ከማያቆመው የሲዖል ሥቃይ፡ ወደብርሃናዊው የትንሣኤ ሕይወትና ወደዘለዓለማዊው
የሰንበት ዓለም አሻግረን፡ በዚህ ዓለም፥ በዚህ ሥጋዊ ሰውነት እያሉ፡ በኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር መንግሥታችን ውስጥ እያሳለፉ ያሉትን፡ ጦርነት አልባና ሰላማዊ የኾነ
ገነታዊ አኗኗር፡ አታዩም? አዎን! መልካሙን፡ እግዚአብሔራዊ ሕይወት፡ በምስጋና
እየኖሩ ናቸው።
ለዚህ ኹሉ እውነታ፡ ሌላ ማስረጃ ሳያስፈልግ፡ በቂና አጥጋቢ፥ ማጠቃለያና
መደምደሚያ የኾነውን መለኮታዊ ምስክርነት፡ በቀጥታና በቀላሉ፡ ከራሷ ከሥነ ፍጥረት
ታገኛላችሁ። ይኸውም፡ ባለፈው ያዋጅ ቃሌ፡ በሰፊው የተናገርሁላት፥ ተገቢውንና
አስፈላጊውን መመሪያ ሰጥተን ያስገኘናትና የሠራናት፥ የምንመራትና የምንቆጣጠራት፡
ይህችው ሥነ-ፍጥረት፡ አካላቷ የኾኑት፡ ምድርና ሰማይ፥ በውስጣቸው ያሉትም
የፍጥረታት ዓይነቶች ኹሉ፡ የየአንዳንዳቸው፡ የአገልግሎት በረከት፡ አቅርቦትና ክዋኔ፡
በየአፍታውና በየደቂቃው፥ ሌት ከቀን፥ በየዐውደ ወርኁና በዓመቱ ዙርያ፡ ያለ አንዳች
ቀውስና ሁከት፥ ፍጹም ጸጥታንና ጽናትን በተጐናጸፈ እንዲህ ባለ ሥርዓት፡ እንዴት
እንዲካኼድ እንደምታደርግ፡ ይኸው፡ በማይዛነፈውና በማይቋረጠው ቋሚ ኺደቷ፡
ዘወትር ሲፈጸም የምትመለከቱት ነው።
ታዲያ! አኹንም፡ ይህን የመሰለው ትንግርት፡ "ጥንቱኑም፡ እንዴት እውን
ሊኾ ን፥ ውጤቱም እንዲህ ሊሠምር ቻለ?" ብላችሁ የምትጠይቁ ብትኖሩ፡ መልሱ፡
"እኛ፡ የሥነ-ፍጥረት ሠሪዎቿ፡ እርሷንና ሥርዓቷን፡ በፍቅርና በሰላም መሠረትነትና
አቋምነት፥ ድምድማትነትና ጕልላትነት ስላነፅናት ነው!" የሚል ይኾናል።
ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችንም፡ እንደሥነ ፍጥረትና እንደሥርዓቷ
ኹሉ፡ በፍቅርና በሰላም መሠረትነትና አቋምነት፥ ድምድማትነትና ጕልላትነት
ያነፅናትና ያጸናናት በመኾኗ፡ ኹለቱም መለኮታውያን አካሎች፦ እነርሱም፡ ሥነ
ፍጥረትና ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን፡ ይኸው፡ ለ፯ሺ፭፻፰ ዓመታት፡
ሳይነዋወጡና ሳይታወኩ፡ ከጦርነት ነጻ የኾነ ህልውናቸውን፡ ያለድቀት እንደቀጠሉ
ይኖራሉ።
-፵-

ይህንም እውነታ፡ ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ "መንግሥትየሰ፡ ኢኮነት፡
እምዝንቱ ዓለም!"
"መንግሥቴ፡ ከዚህ ዓለም አይደለችም!" ብሎ፡ በመስቀሉ መከራና
በሞቱ፥ በትንሣኤውና በዕርገቱ፥ በመጨረሻም፡ በመንፈስ ቅዱስ መውረድ፡ በዚህ
ዓለም፡ የዲያብሎስንና የክፉ ሰዎችን የአገዛዝና የጦርነት አቋሞችን አፈራርሶ ከማስወገዱ
አስቀድሞ፡ በአይሁድ ግፊት፡ የስቅላት ሞትን ለፈረደበት፡ ለጲላጦስ የተናገረው ቃል
አረጋግጦታል።
ይኸውም፡
ዛሬ፡ በእርሱ፡ በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ ንጉሥነት፥
በእኔም፡ በእናቱ ንግሥትነት በምትመራው፥ ደግሞም፡ ምንጊዜም፡ ዲያብሎስንና
የክፋት ሠራዊቱን እየተዋጉ ድል በሚነሡት፡ በቅዱሳን መላእክቱ፡ በእነሚካኤልና
ገብርኤል አገልግሎት በምትጠበቀው፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን
የዐዋጅ ቃላት ተፈጽሞና እውን ኾኖ በመገኘቱ፡ እነሆ፡ የዚያች መንግሥቱን ምንነትና
ማንነት፡ በፍጥረተ-ዓለሙ ዘንድ፡ እንዲህ ባለው መልክና ይዘት፡ እንዲገለጥና
እንዲታወቅ ማድረጉ ነው። (ዮሓ. ፲፰፥ ፴፫-፴፰።)
ክፉን በክፉ መቃወም፡ የባሰ ክፋትን መፍጠር እንደመኾኑ ኹሉ፡ ኃይልን፡
በኃይል መቃወምም፡ እንዲሁ፡ የባሰ ተቃዋሚ ኃይልን ማስከተል ነው። ክፋትን፡
በደግነት፥ ኃይልንም፡ በፍቅር ተቀብሎ ማስተናገድ ግን፡ ኹለቱንም ህላውያት፡
በየአካላቸውና በየባሕርያቸው፡ ለደግነትና ለፍቅር ማብቃት ነው። ይህ፡ የሥነ ፍጥረት
ሥርዓት፡ ቋሚና ፍሬያማ ኾኖ፡ በሕያውነት ሲሠራ ይኖራል።
ለዚህ ነው፡ እኔና ልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ ወደዚህ ዓለም በሰውነት
መጥተን፡ ክፉውን የዲያብሎስን የጦርነት ኃይል፡ በመለኮታዊው ኾነ፡ በሰብኣዊው
ኃይል ሳይኾን፡ በመለኮታዊው ኾነ፡ በትስብእታዊው ፍቅር ተቋቁመን፡ ድል ልንነሣው
የበቃነው። እናንተም፡ ኹላችሁ፡ ለመልካሙ ዘለዓለማዊ ሕይወታችሁ ስትሉ፡
በየግላችሁ፡ የእኛን፡ የፍቅርና የሰላም ፈለግ መከተልና መፈጸም የሚኖርባችሁ።
እዚህ ላይ፡ አንተኑ ኤርምያስን ልጠይቅህ! ምንጊዜም፡ ቃሌን አምነህ
የምትቀበልና የምትፈጽም መኾንህን ዐውቃለሁ። እዚሁ፡ አኹን፡ ዐብረኸኝ፡ በቅርብ
ስላለህ ነው፡ ለዚህ የዐዋጅ ቃሌ ተአማኒነት እንዲያግዝ፡ በአርአያነት ላቀርብህ
የፈለግሁት። በግልም ኾነ በቤተሰባዊ ኑሮህ በኩል፡ በዚሁ በጦርነቱ ርእስ ረገድ፡
ያሳልፍኸው ሃይማኖታዊ ምግባር፡ ምን ዓይነት እንደኾነ፡ እኔ የማውቀው ቢኾንም፡
ለሌሎች ትምህርት ይኾናቸው ዘንድ፡ እስኪ ንገረኝ! [ጥቂት ቆይታ!]
ኤርምያስ ያለኝን፡ በእኔው አንደበት ስሙት! "እምዬ! ፈቃድሽ የኾነውን
ጥያቄሽን፡ ዝም ብዬ በመፈጸም፡ መልሴን ከመስጠት በቀር፡ ለእኔ፡ ለታናሹ
አገልጋይሽ፡ ይህን ክብር ስለመስጠትሽ፡ ሌላ የምለው ነገር አይኖረኝም።
-፵፩-

"አዎን! እመቤቴ ሆይ! እንደማንኛውም፡ ሰብኣዊ ፍጡራችሁ ኹሉ፡
እኔም፡ ገና በማሕፀን ሣለሁ፡ በውስጤ ባሳደራችሁት የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀቴ
ምክንያት፡ ነፍስ ካወቅሁበት፡ ሕፃንነቴ አንሥቶ፡ እስከዚች አፍታ ድረስ፡ ለመከላከያ
ኾነ፡ በሌላ ሰው ላይ፡ ጉዳትን ሊያደርስ የሚችል፡ ሥንጥርም እንኳ፡ "ልያዝ!" ብዬ፡
እንኳንስ ማድረጉ፡ በአሳብም እንኳ፡ በአእምሮዬ መሥረፁን አላስታውስም።
"አኹን፡ አንቺ ርኅርኅቷ እናቴ፡ ይህን ጥያቄ፡ ለእኔ ባቀርብሽባት በዚች
ሰዓት፡ የገረመኝና በቅጽበት የታሰበኝ ነገር ቢኖር፡ ይህ፡ የእኔ፡ የአኹኑ የትዝታ
አስተሳሰቤ ሳይኾን፡ ከሥጋ ወላጆቼ ጀምሮ፡ ማንም ሌላ ሰው፡ ወንድ ኾነ፡ ሴት፡
እኔን፡ በእጁ ኾነ፡ በበትር ሊመታኝ፥ ወይም፡ ሊጎዳኝ የሞከረ፡ አንድም እንኳ
እንዳልነበረ፡ በእርግጥ የማስታውስው ነው።
"ከሰባት ዓመታት በላይ፡ በእሥር ቤቱ ያቆየኝ፡ "ደርግ" የተባለው፡
የቅጣት ኃይል እንኳ፡ በባልደረቦቹ በኩል ያደርግልኝ ከነበረው፥ ካልፈለግሁትና
ካልጠበቅሁት፡ አክብሮቱና እንክብካቤው በስተቀር፡ በንግግር እንኳ፡ ያስቀይመኝና
ያሳዝነኝ ቃልን እንዳልሰማሁ ትዝ ይለኛል።
"በዚህ ረገድ፡ የአንቺን፡ መለኮታዊና ትስብእታዊ ቃልሽን ለማጽናት፡
"ይህ፡ በእኔና ለእኔ የኾነው እውነታ፡ አንቺ፡ በቸርነትሽ የገለጽሽልን፡ የሥነ-ፍጥረት
ሥርዓት ውጤት ነው!" ብዬ እንዳምንና እንድቀበለው አስችሎኛል። እምዬ! ቃል
አብዝቼ ከኾነ፡ ባሕርይሽ ነውና፡ ይቅር በዪኝ!"

ለትዝብትና ለኑዛዜ ያህል፡ እናንተንም፡ ይህን፡ ልበላችሁ!
በመላው ዓለም የምትገኙ፡ ሰብኣውያን ፍጡሮቼ! ይልቁንም፡ እየራሳችሁን፡
"ክርስቲያን ነን!" የምትሉ ሕዝቦቼ፥ በተለይም፡ እየራሳችሁን፡ በስሜ፡
"ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት!" ብላችሁ የምትጠሩና እንዲህ ተብላችሁ
መጠራትንም፡ የምትወድዱ ልጆቼ!
እኔ፡ እማውቃችሁና እምሳሳላችሁ እናታችሁ፡ ለጥቂት አፍታ፡ ወደኋላ፡ መለስ
ብዬ፡ አንዳንድ ቍም-ነገሮችን ሳስታውሳችሁ ነኝና፡ እስኪ! እናንተም፡ መንፈሳዊ
ጆሮአችሁንና የየኅሊናችሁን መጋረጃ ከፍታችሁ፡ የእኛን መለኮታዊ እውነት ሰምቶና
ተቀብሎ፡ ሊያስተውል በሚችለው፡ የአእምሮ መድረካችሁ ላይ ኾናችሁ፡ አዳምጡኝ!
አንደኛ፡ ስለኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችንና መንግሥታችሁ፡
ምንነትና ማንነት፡ ራሷ፡ ሕያው ኾና፡ በእየራሳችሁ መንፈሳዊ ሰውነት ውስጥ፥
በአፍኣም፡ በግዙፉ ሥነ-ፍጥረታችን፡ እውን ኾና እየሠራች ያለች በመኾኗ
ታውቋታላችሁ።
-፵፪-

ከዚህም ጋር፡ በየጊዜያቱ፡ በአገልገይ ልጃችን፡ በኤርምያስ
አማካይነት፡ በቃልና በጽሑፍ፥ በዕትምም፡ እስካኹን ሲተላለፍላችሁ በቆየው
ተከታታይ መልእክታችን፥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም፡ በእኔና በልጄ ወዳጄ፡ በኢየሱስ
መሲሕ የዐዋጅ ቃሎች፡ ስለእርሷ፡ በሚበቃ ስለተነገረና ተጽፎ ስለተነበበ፡
ብዙዎቻችሁ፡ በዚህ ዕድል በመጠቀም፡ እርሷን፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥታችንን
በሚመለከት፡
የሚያስፈልጋችሁን
ያህል
እንዳወቃችሁና
እንደተረዳችሁ፥ እንደተገነዘባችሁም ተመልክቻለሁ።
ምናልባት እስካኹን፡ እየራሳችሁን፡ ለዚህ ዕድል ያላበቃችሁ
ካላችሁ፡ አኹንና ምንጊዜም፥ ወደፊትም፡ ዕድሉ፡ ክፍት ኾኖ ስለሚጠብቃችሁ፡
በእርሱ ተጠቅማችሁ፡ አብዛኛዎቻችሁ፡ በፈቃዳችሁና በምርጫችሁ፡ እየራሳችሁን፡
ለዚሁ ገናና እግዚአብሔራዊ ዕውቀት ልታበቁ እንደምትችሉ ዐውቃለሁ።
እንግዴህ፡ አስተውላችሁ ተመልከቱት! እንዲህ ያወቃችኋትንና
እንዲህ ያለችውን፡ ይህችን፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችንንና
መንግሥታችሁን እኮ ነው፡ እናንተ፡ ኹላችሁ፡ ዛሬ፡ እንዲህ፡ በቤተ ሕዝባችሁና
በቤተ ምልክናችሁ ብቻ ሳይኾን፡ እንዲያውም በይበልጥ፡ በቤተ ክህነታችሁ ጭምር፡
በገሃድና በይፋ፥ በሕጎቻችሁ ሳይቀር፡ "አናውቃትም! አንፈልጋትም! አንቀበላትም!"
ብላችሁ፡ በምድር ላይ፡ አንዲት የቀረችን፡ የስማችን መጠሪያ አገርና ሕዝብ ቢኖሩን
እንኳ፥ በተለይ እኔን፡ ከዚያች የቃል ኪዳን ዓፅመ ርስት አገሬ አስወጥታችሁ፥
ከእነዚያ ርስተ-ጕልት ሕዝቤም ለይታችሁና አሽቀንጥራችሁ ልትጥሉኝ እየሞከራችሁ
ያላችሁት?!
ይህን ስሞታ የማሰማችሁ፡ እንዲያው፡ ለትዝብቱ ያህል፡
በእየራሳችሁ ኅሊና እንድትገነዘቡት ብዬ ነው እንጂ፡ "ሙከራችሁ ይሳካላችኋል!"
ማለት አይደለም። እርሱማ፡ አይኾንላችሁም። ምናልባት፡ አኹንም፡ በዚሁ ሙከራችሁ
ጸንታችሁ፡ በመቀጠል ላይ ከኾናችሁ፡ አትድከሙ! በምንም መንገድ፡ ፈጽሞ፡
የሚሳካላችሁ እንደማይኾን ተረዱት!
ከዚያ ይልቅ፡ እናንተ፡ በእውነተኛ ንስሓችሁ ተመልሳችሁ፡
የዛሬ፡ ኹለት ሽህ ስምንት ዓመት በሰጠናችሁ፥ አኹንም፡ በዚህ ዐዋጄ፡ ባጸናሁላችሁ፡
የቃል ኪዳን ይቅርታችንና ምሕረታችን ተጠቅማችሁ፡ እየራሳችሁን አድኑ! ነገር ግን፡
ይህን ሃይማኖታዊ ምግባር በመፈጸም፡ እየራሳችሁን ለማዳን ካልፈለጋችሁ፡ እናንተው፡
ፈጽማችሁ ትጠፋላችሁ እንጂ፡ እርሷማ፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችንና
መንግሥታችሁ፡ እየለማችና እያደገች፡ በዘለዓለማዊው ህልውናዋ ትቀጥላለች።
የዚችው
ኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር
መንግሥታችንና
መንግሥታችሁ በኾነው፡ በቅዱሱ ኪዳን ላይ፡ ዛሬ፡ ይህን፡ የአኹኑን፡ የክህደትና
የዓመፅ ድርጊታችሁን፥ የክፋትና የአምልኮ ምንዝርና ኃጢኣታችሁንም፡ እያካኼዳችሁና
እየፈጽማችሁ ያላችሁትን፡ እናንተን፡ በእነማን የምመስላችሁ ይመስላችኋል?
-፵፫-

በአንድ በኩል፡ "የእስራኤል ልጆች ነን!" በሚሉት፡ በአፅራረእግዚአብሔርና በቀታልያኑ አይሁድ፥ በሌላው በኩል ደግሞ፡ "ክርስቲያን ነን!" እያሉ
በሚመጻደቁት፡ በግብዞቹ፡ ኦርቶዶክሳውያን፥ ካቶሊካውያንና አፅራረ-ማርያም ወገኖች
ነዋ!
በቅድሚያ፡ የመጀመሪያዎቹን በሚመለከት የምገልጸው ይኾናል፦
እነርሱም፡ ኢትዮጵያውያኑ ልጆቻችንና አገልጋዮቻችን ከኾኑት፡ ከካህኖቻችን ከዮቶርና
ከሙሴ አፍ፡ ቀድሞ፡ ተምረዋትና ዐውቀዋት፥ ለጊዜውም ቢኾን፡ ተቀብለዋትና
አምነውባት፡ እስከነቢያችን ሳሙኤል ድረስ፡ ሲሠሩባት ቆይተው፥ ኋላ፥ ከዚሁ
ነቢያችንና ከእኛም፡ ተደጋጋሚ ምክርና ማስጠንቀቂያ ቢሰጣቸውም፡ "እንቢ!

አሻፈረን! የአሕዛብን የአገዛዝ ልማድ እንጂ፡ በእናንተ፡ በእግዚአብሔር አባትነትና
እናትነት፥ ንጉሥና ንግሥትነት፥ ካህንነትና ካህኒትነት የምትመራውን፡ ይህችኑ
የእናንተን፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥትን መለኮታዊ ሥርዓት አንፈልግም!"
ያሉት፡ አይሁድ ናቸው። (፩ ሳሙ. ፰፥ ፩-፳፪።)
የኋለኞቹም፡ አዲሱ ክርስቲያናዊ ቄሣር ቆስጠንጢኖስ፡ በ፫፻፳፭
ዓመተ-ምሕረት፡ በኒቅያ የሰበሰባቸው፥ እነርሱም፡ ይህችኑ፡ አንዲት፡ ኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር መንግሥታችንን፡ ለኹለት በመክፈል፡ መንፈሳዊዉን
ወገን
የሚወክለውን፡ "ቤተ-ክርስቲያን"፥ ሥጋዊዉንም ወገን የሚወክለውን፡ "መንግሥት"፥
በቋንቋቸው፡ "Church and State" ብለው ለፈጠሩት፡ የ"ሕዝባዊ አገዛዝ"
[Democracy] ስልታቸው፡ መነሻ የኾነውንና ተፈጻሚነቱ እስከዛሬ የቀጠለውን
መመሪያ፡ በሕግ መልክ ቀርጸው ያቀረቡለት፡ ፫፻፲፰ቱ የቤተ ክህነት መሪዎቻቸውና
ሊቆቻቸው ናቸው።
ይኸው፡ የኹለቱም ወገኖች ቃላቸውና ዝክረ-ነገራቸው፡
እየራሳቸው በጻፏቸው፥ መላው የዓለም ኅብረተስብም በተቀበላቸው፡ በመጽሓፍ
ቅዱስና በፍትሓ ነገሥት ተመዝግበው እየተነበቡ ይገኛሉ።
እናንተም፥ ሌላውም፥ ኹላችሁም፡ ይህን ኹሉ እውነታ፡
ታውቁታላችሁ። ማወቅ ብቻ አይደለም። ለዚህ ኹሉ ፀረ-እግዚአብሔርና የግብዝነት
ሥራችሁ፡ እየተከፈላችሁ ያለውን የቅጣት ዋጋ፡ በእየራሳችሁም ላይ እየደረሰ ስላለ፡
ይኸው፡ እስከዛሬ፥ ወደፊትም፡ በሥጋትና በጭንቀት፥ ደም በመፋሰስና በዕልቂት
ጦርነት ተዘፍቃችሁ የምትሠቃዩበትንና የምትማቅቁበትን ኹኔታ፡ ያለማቋረጥ
ትመለከቱታላችሁ።
ታዲያ! በአኹኑ ጊዜ፡ ይህን መሰሉ ኹኔታ፡ እንዴት! በእናንተ
ዘንድ ሊኾ ን ቻለ!? ያውም በእናንተ፡ በእየራሳችሁ ኾነ፡ በባዕዳኑ ሳይቀር፡ በስሜ
"ኢትዮጵያውያን!" እና "ኢትዮጵያውያት!" ተብላችሁ በምትጠሩት ዘንድ!? እኔም፡
"ልጆቼ!" እያልሁ በምጠራችሁ ዘንድ!?
-፵፬-

በቤተ-ሕዝቡ፥ በቤተ-ምልክናውና በቤተ-ክህነቱ ውስጥ ያላችሁ፡
አዎን! እናንተ ልጆቼ ሳትቀሩ፡ እናንተም ጭምር!? ይህ፡ እንዴት! በእናንተ ዘንድ
ሊኾ ን ቻለ!? እኔን፡ በየልቦናችሁ "እምዬ ማርያም!" እያላችሁና ከየአፋችሁ
ሳትለዩኝ፡ ዘወትር የምትጠሩኝን፡ እኔን፡ እናታችሁን፡ በክህደታችሁና በዓመፃችሁ፥
በክፋታችሁና በአምልኮ ባዕድ አመንዛሪነታችሁ፡ እንዴት፡ እንዲህ አድርጋችሁ፡
ከየልቦናችሁ አውጥታችሁ ትጥሉኝ!?
ሌሎቹ፡ የተቃዋሚዎቻችን ባዕዳን መሣሪያዎች ኾነው፡ እንዲህ
ሲጥሉኝና ሲያጥላሉኝስ፡ እናንተም፡ ከእነርሱ ጋር ተባባሪዎች ኾናችሁና ዝም ብላችሁ
እንዴት ትመለከታላችሁ? ሌላው ቢቀር፡ ከሚመጣው መቅሠፍታዊ ጥፋት፡
እየራሳችሁን ለማዳን ስትሉ፡ በእየራሳችሁ ውስጥ ያለኝን፡ የእናትነትና የሃይማኖትነት፥
የአገርነትና የንግሥትነት ቦታዬን፡ ለሌላው፡ ለአጥፊውና ለገዳዩ ክፉ አበጋዝ፡ እንዴት
ለውጣችሁና አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ?
የልጄ ወዳጄ ኢየሱስ መሲሕ፡ እናት ከኾንሁት፡ ከእኔ በቀር፡
ከማናቸውም ተፈጥሮአዊና ሰው-ሠራሽ የጥፋት መዓት፡ ሊሠውራችሁና ሊያተርፋችሁ
የሚችል፡ ሌላ ኃይል፡ በምድርም፥ በሰማይም እንደሌለ፡ "አላወቃችሁም!" ልበልን?
ካላወቃችሁ፡ እንግዴህ ወዲህ፡ ቀኑ ሳይመሽና ሰዓቷ ሳትደርስ፡ እውነታውን ለማወቅ፡
ነቅታችሁና ተግታችሁ፡ እየራሳችሁን አብቁ! ተዘጋጅታችሁም ጠብቁ!
ኹለተኛ፡ እዚህ ላይ ሳልጠቅስላችሁ የማላልፈው፡ ታላቅ ቍም-ነገር
አለ፤ ይኸውም፡ "ልጆቼ! ካህናቶቼ! ነጋሢዎቼ! ሕዝቤ!" በምላችሁ፡ በእናንተ
ዘንድ፥ ደግሞም፡ "ብሔረ-ሙላዴ! ዕፅመ ርስቴ! ርስት ጕልቴ! መካነ-መንግሥቴ!"
በምላት፡ በዚች ምድሬ ላይ፡ "እግዚአብሔር" ከሚለው አጠቃላይ ስማችን ጋር፡
"ኢትዮጵያ" በሚለው በተቀደሰው ስሜና በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን
ስም፡ እየኾነና እየተፈጸመ የተኖረውን፥ እስከዛሬና ዛሬም፡ እየተካኼደና እየተፈጸመ
ያለውን አደናገሪ ኹኔታና አጠያያቂ ድርጊት የሚመለከተው ነው።
እንግዴህ፡ በማስተዋል እዩት! ተመልከቱትም! እንዲህ ባለው፡
በተቀደሰው ስማችንና በተቀደሰችው ምድራችን ላይ፡ ለዝንተ ዓለም፡ እስካኹን
የተፈጸመው፥ አኹንም፡ በእውን እየተፈጸመ ያለው፡ ከቶ ምንድር ነው? በይበልጥና
አብዛኛው፡ በአምልኮ ባዕድና የእርሱ መራራ ፍሬ በኾነው፡ በእርስ በርስ ደም
መፋሰስና መጋደል የተመላው፥ የጦር አበጋዙ ዲያብሎስም፡ ያን ኹሉ የሰው ደም
በመጠጣት የሚረካበት፡ የጦርነትና የዕልቂት ድርጊት አይደለምን? አዎን! ነው።
አኹን ካላችሁበት ጊዜ ጀምራችሁ፡ ወደቀደሙት የቅርቦቹ
ዘመናት፡ ወደኋላ መለስ ብላችሁ በትኵረት ብትመለከቱ፡ ኹሉም፡ ፈጽመው፡ በዚሁ፡
የአምልኮ ባዕድ ቀንበር ተቀፍድደው፡ በሰልፉና በሠይፉ አበጋዝ፡ በዲያብሎስ
እየተመሩ፡ በእርስ በርስ ደም መፋሰስና መጋደል የተላለቁበት፡ የጦርነትና የፍዳ ዘመን
ኾኖ ታገኙታላችሁ።
-፵፭-

በእኛ መለኮታዊ ዕቅድ መሠረት፡ የቅዱሱ ኪዳን ሓረግ፡
ስድስተኛ እርከን የኾነውን፡ የኪዳነ ዳዊትን አምላካዊ የቃል ኪዳን ዘር፡ ከእስራኤላዊው
የዳዊት ልጅ፡ ከንጉሥ ሰሎሞን፡ በድንግል ማሕፅኗ ተቀብላ ትመለስ ዘንድ፡
ወደአባቷ፡ ወደመልከ-ጼዴቅ ከተማ፡ ወደኢየሩሳሌም የላክናት፡ ታማኟ ልጃችን፡
ኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ማክዳ፡ በዚያች ከተማ፡ ተልእኮዋን ፈጽማ፡ ስሜ
ወደተጠራባት፡ ወደአገሯ ወደኢትዮጵያ እንደተመለሰች፥ ምኒልክንም እንደወለደች
ታውቃላችሁ።
ከምኒልክ ሥርወ መንግሥት የዘር ሓረግ የተገኘሁት እኔ፡ ድንግል
ማርያም በወለድሁት፡ በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ ሰውነት፡ ያ፡ በኢትዮጵያዊቷ
ንግሥት ማክዳና በእስራኤላዊው ንጉሥ ሰሎሞን የዘር ውሕደት የተመሠረተው፡
የሥርወ መንግሥት ሓረግ፡ በሥጋዊ የዘር ሓረግነቱ፡ አብቅቷል፤ቆሟል፤ የለም። እኔ፡
ድንግል ማርያም በወለድሁት፡ በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ፡ መንፈሳዊና
መለኮታዊ፥ ኹለንተናዊና ዘለዓለማዊ፡ የትውልድ ሓረግም ተተክቶ፡ እነሆ፡ ከዚያ
ወዲህ፡ ለኹለት ሽህ ስምንት ዓመታት፡ እስካኹን ቀጥሎ ይገኛል። ወደፊትም
የሚቀጥለው፡ ይኸው፡ ዘለዓለማዊና መለኮታዊ ሥርዓት ነው።
ይህ የእግዚአብሔር እውነታ፡ እንዲህ በሚለው፡ በአደራ ልጄ፡
በዮሓንስ የምሥ ራች መጽሓፍ ተረጋግጧል፦ "ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ፤ ወውእቱ ቃል፡
ኀበ እግዚአብሔር ውእቱ፤ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል። ...ወውእቱ ቃል፡ ሥጋ ኮነ።
...ውስተ ዚአሁ መጽአ፤ ወእሊአሁሰ ኢተወክፍዎ። ወለእለሰ ተወክፍዎ፡ ወሀቦሙ፡
ሥልጣነ፡ "ውሉደ እግዚአብሔር" ይኩኑ፣ ለእለ አምኑ በስሙ። እለ ኢኮኑ፡ እምነ
ዘሥጋ፥ ወደም፤ ወኢእምሥ ምረተ ብእሲ፥ ወብእሲት፤ አላ፡ እምእግዚአብሔር
ተወልዱ።"
"በመጀመሪያ፡ ቃል ነበረ፤ቃልም፡ በእግዚአብሔር ዘንድ
ነበረ፤ ቃልም፡ እግዚአብሔር ነበረ። ...ቃልም፡ ሥጋ ኾነ። ...የእርሱ ወደኾነው
መጣ፤ የእርሱ የኾኑትም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ኹሉ ግን፥ በስሙ ላመኑት፣
ለእነርሱ፡ "የእግዚአብሔር ልጆች" ይኾኑ ዘንድ፡ ሥልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም፡
ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ፡ ከሥጋና ከደም፣ ወይም፡ ከወንድና ከሴት ፈቃድ
የተወለዱ አይደሉም።" (ዮሓ. ፩፥ ፩-፲፬።)
እንግዴህ፡ "የሰሎሞን ዘር ነን!" የሚሉ፡ በስሜ የሚጠሩ ወገኖችና
የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን "ጳጳሳት" የሚባሉት መነኰሳት በመመሣጠር፡ ይህን
የእግዚአብሔርን ቃል እያወቁ፡ በድፍረት በመተላለፋቸው፡ የተዘፈቁበት ታላቅ
ኃጢኣት፡ ጉዳትንና ጥፋትን እንጂ፡ በተግባር ላይ ውሎ፡ ሊጠቅማቸው ሳይችል
ቀርቷል።
-፵፮-

ከዚህ የተነሣ፡ እየራሳቸውን ብቻ ሳይኾን፡ ሕዝቤንና ምድረ ርስቴን፡
ለዲያብሎስ የአምልኮ ባዕድ ርኩሰትና በመካከላቸው ለሚካኼደው የእርስ በርስ
ጦርነታቸው ዳርጓቸው፡ ይኸው፡ ለዝንተ ዓለም፡ ደም ሲፋሰሱና ሲተላለቁ፥
በየግላቸውና በጋራም፡ በሥጋቸውና በነፍሳቸው፥ በመንፈሳቸውና በኹለንተናቸው
ሲሠቃዩና ሲማቅቁ ይኖራሉ።
ለዚህ እውነታ፡ ምስክር እንዲኾናችሁ፡ "የሰሎሞን ዘር" የሚባለው፡
ሓሳዊና አይሁዳዊ ይትበሃል፡ በእኛ፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን
ዘንድ፡ የተሻረና የማይሠራ፥ የሌለና ምትሓት መኾኑን በማረጋገጥ፡ በዚህ የዘር ሓረግ
ውስጥ፡ "ምንም ዓይነት አሻራ የላቸውም!" የተባሉትን፥ እንደተለመደውም፡
ከትውልዱ የክፋትና የክህደት፥ የዓመፅና የአምልኮ አመንዝራነት ኃጢኣት የተነሣ፡
ሊቀ ጡትና ዋጋውን ሊከፍሉት፡ በጉልበታቸውና በጦር ኃይላቸው፡ ሥልጣን የያዙትን፡
ቴዎድሮስን፣ ተክለ-ጊዮርጊስን፥ ዮሓንስን፡ የመሰሉትን አጼዎች፥ ደግሞም፡ "የዘውዱ
ባለመብቶች ናቸው!" የተባሉት፤ ምኒልክንና እርሱ፡ "አልጋ ወራሼ" ብሎ
የሠየመውን፡ የልጅ ልጁን ኢያሱን፥ ከዚያም፡ ምእመኒቱን ሴት ልጁን፡ ዘውዲቱን፥
በመጨረሻም፡ ኃይለ ሥላሴንና እርሱን ያስወገደውን፡ "ደርግ" የተባለውን የቍጣ
ቡድን የመራውን መንግሥቱ ኃይለ-ማርያምን፥ የዛሬዎቹን፡ በእነመለስ ዜናዊ ተቋቁሞ፡
በእነደሳለኝ ኃይለ ማርያም የሚካኼደውን አገዛዝ፡ በምሳሌነት መጥቀሱ ይበቃል።
እነዚህ ገዢዎች፡ የሕይወት ዘመናቸው፡ በጦርነት ተጀምሮ፡ በጦርነት ማብቃት ብቻ
ሳይኾን፡ አብዛኛዎቹ፡ ፍጻሜቸው የማያምር ኾኖ፡ እየራሳቸውም፡ በጦር ሜዳው ላይ
በጭካኔ እየተሠየፉ መውደቃቸው ይታወቃል።
አዎን! አኹንም፡ የቅርቦቹን አጼዎቻችሁን ዝክረ-ነገር ባጭሩ
ለመጠቃቀስ ያህል፡
ቴዎድሮስ፡ በዮሓንስ መሪነትና ግብረ-ዐበርነት፡ በወራሪነት
ከመጣበት፡ የእንግሊዝ ጦር ጋር ሲዋጋ፡ ለድል ባለመብቃቱ አዝኖና "እጄን፡ ለጠላት
አልሰጥም!" ብሎ፡ ራሱን፡ በቆራጥነት ገደለ። ተክለ-ጊዮርጊስም፡ በጦር ኃይሉ
ተመክቶ፡ በአማቱ፡ በዮሓንስ ላይ በመዝመቱ፡ በብቀላ ጭካኔ፡ የዓይን ብርሃኑን
እስከማጣት ደርሶ፡ በሥቃይ ሞተ። ዮሓንስም፡ "በሠፈሩት ቁና፡ መሠፈር አይቀርም!"
እንደምትሉት፡ ከሱዳን የደርቡሽ እስላሞች ጋር ሲዋጋ፡ በሰማዕትነት፡ አንገቱን ተቀላ።
ምኒልክም፡ በዮሓንስ ላይ በፈጸመው ደባ፡ መላ አካሉን ተጎድቶ፡ በኀዘን ዐረፈ።
ኢያሱም፡ ለአንዳች ቍም-ነገር ሳይበቃ፡ በእሥር እንዳለ፡ "ሞተ!" ተባለ።
ዘውዲቱም፡ በኀዘንና በሠቀቀን ተቆራምዳ ያሳለፈችው ኑሮዋ አንሶ፡ ስለእምነቱ፡ በጦር
ሜዳ ላይ ሲዋጋ፡ በደረሰበት የግፍ ግድያ የሞተውን የባሏን መርዶ ሰምታ፡ በዚህ
ምክንያትና በሕክምና ሰበብ፡ "ዐረፈች!" ተባለ።
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የመጨረሻው አጼ፡ ኃይለ-ሥላሴም፡ ፍጹም አስተማማኝና ንጹሕ
የኾነውን፡ የእኛን፡ የኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥትን፡ መለኮታዊና ኪዳናዊ
የእንክብካቤ ጥበቃችንን ንቆና አቃልሎ፥ ጥሎና ክዶ፡ በባዕዳን ጠላቶቹ ዓለማዊና
ሥጋዊ ቃል ኪዳን መታመኑ አንሶት፡ የእነርሱን የብልጠት መንገድ በመከተል፡ የገዛ
ወገኖቹ የኾኑትን፡ ሕዝቦቹን እንኳ ለማመን ባለመቻሉ፡ ለራሱና ለቤተሰቡ፥ ለቤተመንግሥቱና ለአገዛዙ ደህንነትና ጥበቃ "ያስፈልጉኛል!" ያላቸውን፥ ከፍተኛ የገንዘብ
ወጪ የሚጠይቁትን፡ የስለላና የጦር ሥጋውያት ኃይላትን፡ ከክብር ዘበኛውና ከሕግ
ዘበኛው፥ ከብሔራዊ ጦሩም አንሥቶ፡ "የምድር ጦር"፥ "የአየር ኃይል" እና "የባሕር
ኃይል" እስከተባሉት፥ እያንዳንዳቸው፡ በየዘርፋቸው፡ በዘመናዊው የስለላና የጦር
መሣሪያ ትጥቆችን እስከተሟሉት፡ የነጭ ለባሽና የወታደር ተቅዋማት ድረስ፡ የራሱን
ታላቅ የስላላና የጦር ሠራዊት ድርጅቶችን አቋቁሞ ይገዛ እንደነበረ ይታወሳል።
ታዲያ! ኃይለ-ሥላሴ፡ መለኮታዊና ኪዳናዊ የቅዱሱን ኪዳን ውሉን
አፍርሶ፡ "League of Nations" ይባል ከነበረው፡ ከዚያ፡ ከ"ዓለም አሕዛብ ማኅበር"
ጋር በመወገኑ፡ በእርሱና በእነዚሁ ተባባሪዎቹ ላይ፥ በግብረ-ዐበራቸው አሜሪካም ላይ
ሳይቀር፡ በፋሺስቱ ኢጣልያዊ ካቶሊክ፡ በሙሶሊኒና በናዚስቱ ጀርመናዊ ፀረ-ማርያም፡
በሒትለር፥ እንዲሁም፡ በአረማውያኑ የጃፓን ጦረኞች እየተመራ በተካኼደው፥
"ኹለተኛው የዓለም ጦርነት" በምትሉት በታላቁ ፍጅትና ዕልቂት፡ የደረሰው አሠቃቂ
ፍጻሜ፡ በምንም መልኩና ይዘቱ፡ የማያዳግም ትምህርት ሳይኾነው ቀርቶ፥
እንዲያውም፡ ቀድሞ፡ ለአጼነት ወዳበቃችው፥ ኋላም፡ በኪዳነ ምሕረቷ፡ ይቅር
ብላው፡ ተባርሮ ከሸሸበት ስደቱ፡ ወዳገሩ መልሳ፥ በዙፋኑም ላይ አደላድላ
ወዳስቀመጠችው፡ ወደእኛዋና ወደራሱ፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡
በእውነተኛ ንስሓ ሊቀርብና ሊማጸን፥ በእርሷም ሥርዓት እየተመራ ሊኖ ርና ሕዝቤን
ሊያስተዳድር ሲገባው፣ ነገር ግን፡ እንደገና፡ ያንኑ፡ እንደዚያ ያለውን፡ የጦር
ድርጅት፡ እንደገና መልሶ ማቋቋሙ፡ እናንት ልጆቼን፥ እናንት ሕዝቤን፥ እናንት
ሰብኣውያን ፍጡሮቼንም ሳይቀር፡ አያስደንቃችሁምን!? አያስገርማችሁምንስ!?
አዎን! በእጅጉ፡ ያስደንቃል። በእጅጉም፡ ያስገርማልም።
ታዲያ! አኹንም፡ የኃይለ-ሥላሴ፡ ጠቅላላና የመጨረሻ ፍጻሜው፡ ከቶ፡
ምን ኾኖ ተገኘ!? ከእኛዋ፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ይልቅ፡ ይኼ፡
የእኔው "ይሻለኛል! ይበልጥብኛል!" ብሎ፡ በቤተ-ሕዝቡና በቤተ-ምልክናው፥ በቤተክህነቱም ተባባሪነት ያቋቋመውና የተማመነበት፡ ራሱ፡ የስለላውና የጦሩ ድርጅት፡
በእርሱ ላይ በማመፅ፡ በክብር ዘበኛው አዛዥ፡ በመንግሥቱ ንዋይና በፀጥታ ጥበቃው
ኀላፊ፡ በወርቅነህ ገበየሁ፥ በሕግ ዘበኛው አዛዥ፡ በጽጌ ዲቡም መሪነትና
አቀነባባሪነት፡ የመጀመሪያው የመፈንቅለ-መንግሥት ሙከራ ተካኼደበት።
-፵፰-

ከመጨረሻው ውድቀቱ በፊት፡ ጥቂት ቀደም ብሎ የተካኼደውና
እንዲከሽፍ ያደረግንለት፡ ይኸው ሙከራ፡ ብዙ የእርስ በርስ ደም የፈሰሰበትና የግፍ
ግድያ የተፈጸመበት ሲኾን፡ መደምደሚያ ማስጠንቀቂያ ይኾነው ዘንድ፡ በእኛ በኩል
የቀረበለት፡ መልካም የንስሓ ዕድል ነበር። ነገር ግን፡ አኹንም፡ ሊጠቀምበት
ባለመፈለጉ፡ በእርሱ፡ በኃይለ-ሥላሴና በመሰሎቹ፥ እንዲሁም፡ በተባባሪዎቹ መሥሪያ
ቤቶች ላይ፡ ምንም ዓይነት የመሻሻል ውጤትን ማምጣት ያልተቻለ መኾኑ በተረጋገጠ
ጊዜ፡ ከጥቂት ዓመታት በኋላ፡ ተመሳሳዩ፥ ነገር ግን፡ ካለፈው የባሰው የቅጣቱ ሠይፍና
የጥፋቱ ማዕበል፡ ራሱ ካቋቋመውና ይመራው ከነበረው፡ ከዚያው፡ ከስለላውና ከጦሩ
ድርጅት፡ ድንገት ደርሶ አጥለቀለቀው። እርሱም፡ "ደርግ" በሚል ስያሜ የታወቀው፡
ወታደራዊ ቡድን ነው።
ይኸው ቡድን፡ ራሱን፡ በፀረ-እግዚአብሔርነት አደራጅቶና ሰይጣናዊ
ማንነቱን፡ በይፋ አሳውቆ፥ በፍርድ ፈጻሚነቱም፡ ለኹሉ፡ ዋጋን ለመክፈል፡ የቅጣት
ሠይፍን ታጥቆ መምጣቱን ዐውጆ፡ እርሱን ራሱን፡ ኃይለ-ሥላሴን፥ ከቤተሰቡም
መካከል አንዳንዶቹን፥ የእርሱ የኾኑትን የቅርብ ዘመዶቹንና አገልጋዮቹን አሥሮና
አሠቃይቶ ገደላቸው። የሰውኛ ሕገ-መንግሥቱንና ለሃምሳ ዓመታት ያህል
የደከመባቸውን ሥራዎቹንም ኹሉ አፈራርሶ አወደማቸው።
እኛንና የእርሱ ጭምር የኾነችውን፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥታችንን፡ ለረዥም ዘመናት፡ በአስነዋሪው የአምልኮ ባዕድ ኃጢኣቱ ሳይቀር፡
በሥውር ብቻ ሳይኾን፡ በገሃድም ክዶ፡ በእርሷ ላይ ያመፀውና ያመነዘረው፡ ይኼ፡
በስሜ የተጠራው ክፉ ትውልድ፡ ለአገር ደኅንነትና ለሕዝብ ሰላም ጥበቃ
"ይኾነኛል!"፥ ወራሪ የውጭ ጠላትም ቢመጣብኝ፡ ተከላክሎ "ይመልስልኛል!" ብሎ፡
በኩራት የተመካበት፡ ይኼው፡ የስለላና የጦር ድርጅት፡ ምሥ ጢራዊ ፍላፃውን፡
ወደእርሱ ወደራሱ፡ ወደትውልዱ አዞረበት፤ ገዳይ የጠብመንጃ አፈሙዙንም ደገነበት።
መደገን ብቻ አይደለም፤ ተኮሰበት፤ መተኮስም ብቻ አይደለም፤ ጨፈጨፈውም።
ሕፃን፡ ሽማግሌ፥ ሴት፡ ወንድ፥ ኮረዳ፡ ጐልማሳ፥ ምሁር፡ ጨዋ፥ ትልቅ፡ትንሽ፥
ካህን፡ ኳደሬ ሳይል፡ በተለያየ እንግዳ እምነትና ፍልስፍና የተከፋፈሉ አንጃዎችን
ፈጥሮና አቋቍሞ፥ በጦር መሣሪያም አስታጥቆ፡ ኹሉን፡ እርስ በርሱ፡ ደም
አፋሰሰው፤ አጋደለው፤ አፋጀው፤ አስተላለቀው፤ ለአራዊትና ለስደትም ዳረገው።
ያን የሚያህል የስለላና የጦር ድርጅት፥ የመሣሪያ ክምችትና የሠራዊት
ብዛት፡ የውጭ ወራሪ ጠላትን መክቶ በመመለስ፡ የነጻነት ዋስትናን ለማስከበር መዋሉ
ቀርቶ፡ እንዳለ፥ በሙሉ፡ የእርስ በርሱ መጠፋፊያና የራሱ የሕዝቡ መጫረሻ ኾኖ
እንዲያገለግል ተደረገ። አዎን! ለሕዝቤ፡ የገዛ ምድሩ፡ የጦር ሜዳ ኾኖለት፡ ሥጋው፡
እንደቅርጫ ተተልትሎና ደሙ እንደጎርፍ ፈስሶ፥ ሬሳው፡ በመቃብር የማረፍን ዕድል
እንኳ ሳያገኝ፡ በያለበት ወድቆና በስብሶ፣ ለአራዊት ምግብነት ተዳረገ።
-፵፱-

የራሱ የደርግ አወዳደቅና ፍጻሜው፡ በዚሁ የጦርነትና የዕልቂት መልክና
ይዘት፥ እንዲያውም፡ ከዚህ በባሰና በከፋ ኹኔታ ቀጥሎና አብቅቶ እያለ፡ በባዕዳኑ
የጦር ትጥቅና የገንዘብ፥ የዕውቀትና የእምነት ድጋፍ የተደረገላቸው፣ አኹንም፡
እየተደረገላቸው ያሉት፡ እነዚህ፡ የገዢነት ሥልጣኑን፡ በጦር ኃይል አሸንፈው፡
ከደርግ የተረከቡት፡ የዛሬዎቹ ተዋጊ ሰብአውያን ፍጡሮቼ፡ በዚህ፡ በስለላውና
በጦርነቱ ረገድ፥ በሌላውም ኹሉ፡ እያካኼዱ ያሉት፡ ሥውር አሠራርና ግልጽ
ተግባር፡ ካለፉት አገዛዞች ይልቅ፡ በባሕርዩ፡ እጅግ የተራቀቀና በግዝፈቱ እጅግ የከበደ
ኾኖ፡ ቢበልጥ እንጂ፡ በምንም መልኩና ይዘቱ፡ የሚያንስ አይደለም።
ይልቁንስ፡ በእነዚህ፡ በዛሬዎቹ ያገር መሪዎች የአገዛዝ ጊዜ፡ በዚህ
በተነሣንበት፡ በስለላውና በጦርነቱ አደረጃጀትና አሠራር ረገድ፡ እየተካኼደ ያለው
ኹኔታ፡ እጅግ አሳሳቢ ወደኾነ፡ የጥፋት ደረጃ እያደገ የመኼዱን ነገር፡ እዚህ ላይ
መጥቀሱ አግባብ
ይኾናል፤ ይኸውም፡ ቀደም ባለው፡ በተለይ፡ በኃይለ-ሥላሴ
የሥልጣን ዘመን፡ ሊሠራበት ተጀምሮ የነበረው፡ ይኸው፡ የስለላውና የጦሩ ድርጅት፡
በስሜ በታወቀችው፡ በዚችው፡ በኢትዮጵያ ብሔራዊ መጠሪያ፡ ካገር አልፎ ተርፎ፡
"የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት" እና "የአፍሪቃ አንድነት" ለተባሉት ፀረእግዚአብሔር ተቋሞች፡ ከመሥራችነትና ከቋሚ አባልነት ባለፈ መልክና ይዘት፡
የስለላና የጦር ወታደሮቿ፡ በእምነትና በገንዘብ ሳይቀር እየተገዙ፥ የእነዚሁ ድርጅቶች
ቀንደኛ መሣሪያ በመኾን፡ የግድያውና የዕልቂቱ ሰይጣናዊ ዓላማቸው፡ ንቁ አገልጋዮች
ኾነው መገኘታቸው ነው።
በአኹኑ በመጨረሻው ወሳኝ ዘመን ላላችሁት፡ ልጆቼና ሕዝቤ፥
ሰብኣውያን ፍጡሮቼም ኹሉ የምላችሁን፡ ይህን የተለየ ቃል፡ ላንዲት አፍታ፡ በተለየ
ንቃትና ትኵረት፡ አዳምጡኝ! እስኪ፡ በማስተዋልም ተመልከቱት!
ባለፈው፡ በኹለት ሺህኛው ዓመተ-ምሕረት መባቻ [መግቢያ] ላይ፡
ከሺህ ዓመት እሥራቱ፡ ለጥቂት ጊዜ የተፈታው ዲያብሎስ፡ እንዲህ፡ የሚመራውና
የእርሱ ተከታዮች በኾኑ የዓለም መንግሥታት የሚካኼደው፡ ሦስተኛው የዓለም
የሃይማኖት ጦርነታችሁ፡ እነሆ፡ ምድራችንንና በላይዋ የሚኖረውን፡ መላውን፡ ሰብኣዊ
ፍጡራችንን፥ ሌላውንም ፍጥረታችንን ኹሉ፡ ነበልባሉ፡ እያቃጠለው፥ ማዕበሉም፡
እያጥለቀለቀው ይገኛል። ይኸውም፡ በአንድ ወገን፡ በግዙፉ ሥጋ በኩል የሚደርሰው፡
የሞቱና የዕልቂቱ፥ የረሀቡና የስደቱ ማዕበል ሲኾን፥ በሌላው ወገን ደግሞ፡ በረቂቆቹ
ነፍስና መንፈስ በኩል የሚመጣው፡ የድንጋጤውና የፍርሃቱ፥ የጭንቀቱና የሥጋቱ
ነበልባል ነው። ይህንም ሥቃይ፡ እያንዳንዱ ሰብኣዊ ፍጡር፡ በእየራሱ የሚያውቀው
ከመኾኑ ጋር፤ ይህ ፈተናና መከራ ያልደረሰበት ግለሰብ ካለም፡ በገሃድ ሊመለከተው
እንደሚቻለው ይታመናል።
-፶-

እንዲያው ለመኾኑ፡ የእኛ የፈጣሪያችሁ ሀብት በኾነውና ኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር
መንግሥታችን፡
በበላይነት
በምትመራው፥
በምትመግበውና
በምታስተዳድረው፥ በምትጠብቀውና በምትቆጣጠረው፡ በዚህ፡ በመላው፡ የምድር
ፍጥረተ-ዓለማችን ላይ፡ ዲያብሎስና ጭፍሮቹ የሰዎች መንግሥታት፡ እንደባለቤት
ኾነው፡ እንዲህ፡ በክፉው የጦርነትና የጥፋት ዘመቻቸው ሲጨፍሩበት፡ እንዴት ዝም
ይባል ነበር? ዝም አይባልም ነበር።
ነገር ግን፡ ይህን የመሰለው ጥቃት ሊደርስ የቻለው፡ እናንተ ሰብኣውያን
ፍጡሮቻችን፥ ይልቁንም፡ በስሜ፡ እየራሳችሁን፡ "ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት
ነን!" የምትሉት ወገኖች፡ ከደካማነታችሁና ካለማስተዋላችሁ የተነሣ፡ በቅዱሱ
ኪዳናችን ላይ፡ ታላቁን የክህደትና የዓመፅ፥ የክፋትና የአምልኮ አመንዝራነትን
ኃጢኣት ፈጽማችሁ በመገኘታችሁ ምክንያት አይደለምን? አዎን! ነው እንጂ።
የክፋትና የጥፋት መሣሪያ በኾነው፡ ይህን በመሰለው፡ አሠቃቂ ጦርነት፡
ምድራዊው ፍጥረተ-ዓለም፡ በሚማስንበትና በሚሠቃይበት፡ በቀደመው ኾነ፡ በዚህ
ዘመን፥ ለወደፊቱም ጭምር፡ ስለፍጥረተ-ዓለማቱ ደኅንነትና ሰላም ስትል፡ ምንጊዜም፡
"እጆቿን ወደእግዚአብሔር ትዘረጋለች!" የተባለችው፡ ይህችው፡ ኢትዮጵያ፡
የእግዚአብሔር መንግሥታችን፥ እርሷም፡ እኔ፡ በማናቸውም ዓይነት ጦርነት መካከል፡
ጣልቃ ገብታ፡ ጦርነቱን ልታስቆም፥ ተዋጊዎችንም፡ ልታስታርቅ የሚገባት፡ በምድር
ላይ፡ ሌላ ማንም መሰል የሌላት፡ ብቸኛዋ፡ የዓለሙ አስታራቂ ሽማግሌ፡ እርሷ ብቻ
መኾኗ፡ በተቃዋሚዎቿ ዘንድ ሳይቀር፡ ሊታወቅ የሚገባ እውነታ ነው። ይህም
እውነታ፡ በአረማውያኑና በአይሁዳውያኑ፥ በክርስቲያኑና በእስላሙ፥ እነርሱን በመሰሉ፡
በዓለሙ የሃይማኖት ስደተኞችም ዘንድ፡ ተፈጽሞ የታየ ስለኾነ፡ የተረጋገጠ ነው።
ከዚህ የተነሣ፡ እንዲያውም፡ ዛሬ፡ ይህን፡ የባለቤትነትና የባለሙያነት
ተልእኮዋን እንድትፈጽም ልትጠየቅ የሚገባት፡ እርሷ ብቻ ስትኾን፡ በፀረእግዚአብሔር ተቃዋሚዎቿ በኩል፡ የሠረፀውና የሚሠርፀው አሳብ፡ ሰይጣናዊ ካልኾነ
በቀር፡ እርሷን፡ ከምድር ገጽ ለማስወገድ፥ የጥፋት ዘመቻንም፡ በእርሷ ላይ፡
በሥውርና በይፋ፡ ያውጁባት ዘንድ፡ ፍላጎቱ፡ ለምን፥ እንዴትስ፡ በየልቦናቸው
ሊያድርባቸው እንደቻለ ለማወቅ፡ በእኛ፡ በፈጣሪዎቹ ዘንድ ሳይኾን፡ በፍጡራኑ ዘንድ
ይከብዳል።
በስሜ፡ "ኢትዮጵያ" የተባለችው፡ ይህችው አገራችሁ፡ ሲፈጸምባት
የኖረው፡ ይህ ኹሉ ጥቃት ሳያንሳት፡ በአኹኑ ጊዜ ደግሞ፡ በስሟ የተጠራችሁት፡
እናንተው ራሳችሁ ዜጎቿ፡ ብላችሁ! ብላችሁ! የፈጸማችሁባትን የበደል በደል
ልንገራችሁ!
-፶፩-

ራሷን፡ ከተዋጊ ጦረኞች መካከል፡ ያሰለፈች ብቻ ሳትኾን፡ በዚሁ
ሙያ፡ ከኹሉ በላይ የሠለጠነችና የላቀች መኾኗን በማስመስከር፡ ለዚህ ግልጋሎት፡
እንዲህ፡ የፀረ-እግዚአብሔር መንግሥታትና የድርጅቶቻቸው ምንደኛና ቅጥረኛ
እስከመኾን ደርሳ፡ ግልጋሎቷን እንድታበረክት አድርጋችሁ፡ ለጦርነት አራማጅነቱ
ደረጃ፡ "ተፈላጊዋና ተመራጯ፥ ቀዳሚዋና ቀንደኛዋ፡ ኢትዮጵያ ናት!" ለመባል
አበቃችኋት!
አዬ ልጆቼ! ይህን ታሰሙኝ? ይህንም ታሳዩኝ? ይህን ዓይነቱን ጥቃት፡
በቀድሞዎቹ ልጆቼ ዘንድ ያልሰማሁትና ያላየሁት ስለኾነ፡ ከእናንተም፡ ከዛሬዎቹ፡
የምጠብቀው አይደለምና፡ ፈጥናችሁ፡ በንስሓ፡ ወደእኔ፡ ወደእናታችሁ ተመለሱ።
እኔም፡ "ኢትዮጵያ" የሚለው ስሜ፡ እንዲህ ሲረክስ፥ ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ
መሲሕም፡ ለእናንተ፡ ለፍጡሮቹ፡ ባለው ፍጹም ፍቅሩ የተነሣ፡ ከእኔ የለበሰውን
ሰውነቱን፡ በመስቀል ላይ ዕርቃኑን አስቸንክሮ፡ በቆረሰው ሥጋውና ባፈሰሰው ደሙ
መሥዋዕትነት፡ በተቤዣችሁ፡ በእናንተ ፍጡሮቻችን ላይ፡ ዲያብሎስ፡ እንዲህ
ሠልጥኖ፡ ይህን በመሰለው አሠቃቂና ሰይጣናዊ በኾነው ጦርነቱ፡ እንዲህ
እንድትተላላቁ ሲያደርግ እያየን፡ እንግዴህ ወዲህ፡ እኔም፥ ልጄ ወዳጄም፡ ዝም
አንልም። የዛሬ ኹለት ሽህ ስምንት ዓመት፡ የተፈጸመውንና የታወጀውን፡ የቅዱሱ
ኪዳን ምሕረታችንን፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን፡ የመንፈስ ቅዱስ
ግብር አማካይነት፡ በእያንዳንዱ ሰብኣዊ ፍጡራችን ሰውነት ውስጥ፡ በፍሬያማው
ሃይማኖታዊው ምግባር፡ እንዲከሠት እናደርገዋለን።
በዚያን ጊዜም፡ አዎን! ቀደም ብዬ የጠቀስሁትን ቃል፡ አኹንም
ልድገመውና፡ "ብኪ ድኅነ ዓለም! ወበወልድኪ ኮነ ሰላም!
"ፍጥረተ ዓለሙ፡ በአንቺ ዳነ! በልጅሽም፡ ሰላም ኾነ!"
የሚለው የታማኞች ልጆቻችን የዝማሬ ቃል፡ እውን መኾኑን፡ ይህንና ሌሎቹንም፡
የቃለ ዐዋዲ ምዕዳኖቼን ለመስማት ፈቃደኞች ለኾናችሁት፡ ለእናንተና ለፍጥረተዓለሙ ጭምር እናረጋግጣለን። በዚያም ሰውነት ውስጥ፡ በሰይጣናዊው የጦርነት ቦታ፡
እግዚአብሔራዊው ሰላም ተተክቶ ይሰፍናልና። በዚያን ጊዜ፡ ድሉ፡ የእናንተና የእኛ
ይኾናልና።
እስካኹን፡ በመጠኑም ቢኾን፡ የዘረዘርሁላችሁን፡ ይህን አሳዛኝ ኹኔታ
ያነሣሁት፡ በይበልጥ፡ የጦርነትን ነገር በሚመለከተው ርእስ ላይ ብቻ በማተኰር፡
በጸጥታው ጥበቃና በጦሩ ድርጅት በኩል የደረሰውን፡ ለማውሳት ያህል እንጂ፡ ሰውአመጣሹ "ድርቅና ረሀብ፥ ቸነፈርና ደዌ፥ መፈናቀልና ስደት " እየተባለ፥ ሳይኖርም፡
እንዳለ እየተደረገ የሚሰማው የተፈጥሮ ተብዬው ችግር፡ ከዚህ ጋር፡ በተጓዳኝነት
ይደርስና ይካኼድ የነበረ፥ አኹንም፡ ያለ መኾኑ እንዳይዘነጋ ያስፈልጋል።
-፶፪-

ታዲያ የእኛን፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት መልካሙን የሕይወት
ሥርዓት፡ በእግዚአብሔር እውነትና በመንፈስ ቅዱስ አምልኮ አለመከተልና በንቀት
አግልሎ መተው፥ የዲያብሎስ የኾነውንም፡ የሥውር ተንኰሉንና የግልጽ ጦርነቱ
መንገድ መከተል፡ ፍጻሜው ይህ መኾኑን፡ ልጆቼ! የምታውቁት፡ እንግዴህ መቼ
ነው? ዛሬ መኾን ይኖርበታል።
ታዲያ! ይኼን የመሰለው አሠቃቂ ድርጊት፡ በመላዋ ዓለም ያሉ፡
አሕዛቡ ኹሉ፥ "ሕዝቤ" የምላችሁ፡ እናንተም ሳትቀሩ፡ እያመለካችሁት ያላችሁት፡
የዚያው፡ የዲያብሎስ እንጂ፡ "የእኛና የእግዚአብሔርዋ መንግሥታችን፡ የኢትዮጵያ
አለመኾኑን የማያውቅ ይኖራልን? አይኖርም። ከልጄ ከወዳጄ፡ ከኢየሱስ መሲሕ
የመስቀልና የሞት ቤዛነት የተነሣ፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን ዘንድ፡
ሕይወትን ማዳን እንጂ፡ የሞት፥ ወይም፡ የስቅላትም ፍርድ እንኳ እንደማይሰጥባት
ስለሚታወቅ፡ ይህን የመሰለው አስተሳሰብና ድርጊት፡ በእኛና በመንግሥታችን ዘንድ፡
ከቶ የሚታለም አይደለም።
ይኼ ኹሉ ሰይጣናዊ ተግባር፡ በኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥታችን የተነሣ፡ እንግዴህ ወዲህ ፈጽሞ የሚያበቃ ይኾናል።

መለኮታዊው የዐዋጅ ቃሌ።
እስካኹን ሳሰማችሁ የቆየሁትን፡ መግለጫዬንና ማብራሪያዬን፥ ምክሬንና
ማሳሰቢያዬን መሠረት በማድረግ፡ ይህን፡ የአኹኑን፡ መለኮታዊው የዐዋጅ ቃሌን፡
እንዲህ እያልሁ ዐሳውቃችኋለሁ፦
፩ኛ፦ እናንተ፡ የእኔ፡ የቅዱሱ ኪዳን "ኢትዮጵያ ልጆቼ" የኾናችሁት፡
ኪዳናውያን ኢትዮጵያውያንና ኪዳናውያት ኢትዮጵያውያት፡ በ"ጾመ-ኢትዮጵያ" እና
በ"ሰላም ለኢትዮጵያ" ምሕላዎቻችሁ አማካይነት፡ በእነዚያ፡ በአለፉት የአርባ ዓመታት
የንሥሓ ዘመን ውስጥ፡ በያላችሁበት የፈጸማችሁት ሃይማኖታዊ ምግባራችሁ፡ ልክ፡
እንደዚያ፡ እንደተነሳሒው [በንስሓ እንደተመለሰው] የነነዌ ሕዝባችን ኹሉ፡ እናንተም፡
እየራሳችሁን፡ ያን ለመሰለው፥ እኛ ለተቀበልነው፡ እውነተኛ ንስሓ አብቅታችሁ
አግኝተናችኋልና፡ ደስ ይበላችሁ!
ባለፈው በዐሥረኛው መለኮታዊ ዐዋጃችን ላይ እንደተገለጸው፡ ወይሰበክ
ዝ ወንጌለ መንግሥተ እግዚአብሔር፡ ውስተ ኵሉ ዓለም፡ ከመ ይኩን ስምዐ፡ ላዕለ
ኵሉ አሕዛብ። ወይእተ አሚረ፡ ይበጽሕ ኅልቀት።"
"ለአሕዛብም ኹሉ፡ ምስክር እንዲኾን፡ ይህ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥት ምሥ ራች፡ በዓለም ኹሉ ይሰበካል። በዚያን ጊዜ፡ መጨረሻው ይመጣል።"
ባለው፡ በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ ቃል መሠረት፡ የተጻፈውንና የተነገረውን፥
የደረሰውንና የኾነውን ዐውቃችሁታል።
-፶፫-

ይኸውም፡ ከፍጥረተ-ዓለም በፊት፡ በእኛ፡ በቅድስት ሥላሴ ፈቃድ፡
እኔና ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ ምሲሕ፡ የመሠረትናትና የገለጥናት፥ የምንመራትና
የምንጠብቃት፥ የምንመግባትና የምንቈጣጠራት፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥት፡ ምስክር ይኾንባቸው ዘንድ፡ በአኹኑ ጊዜ፡ የምሥ ራች ዜናዋና መልእክቷ፡
በቃልና በጽሑፍ ብቻ ሳይኾን፡ በኅዋው የብዙኃን መገናኛ አውታሮች ሳይቀር፥
በሰፋድልና በተንቀሳቃሽ የሥዕል መጽሔቶች ጭምር፡ ተሠራጭቶ፡ እነሆ፡ ለመላዎቹ
የዓለም ሕዝቦችና አሕዛብ ኹሉ እየተሰበከ በመካኼድ ላይ በመኾኑ፡ ያ የመጨረሻው
ጊዜ የመድረሱ ምልክት እየታየ መኾኑ ሊታበል፡ ከቶ አይቻልም። (ማቴ. ምዕ. ፳፬፥ ፲፬።)
ከዚህ የተነሣ፡ የዛሬ ኹለት ሽህ ስምንት ዓመታት፡ በእኔና በልጄ
በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ ሰውነት፡
-በዚህ፡ በምድራዊውና በሥጋዊው ዓለም ላይ፡ ገዝፋና ተከሥታ
የታየችው፥
-በዚህ እውን ህልውናዋም፡ የነፍስና የሥጋ፥ የመንፈስም
ሥራዋንና አገልግሎቷን፡ በገሃድ አካኺዳ ያከናወነችው፥
-እኔና ልጄ ወዳጄ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ በምድር ላይና በሰብኣውያን
ፍጡሮቻችን መካከል፡ የመጣንበትን ተልእኳችንን፡ ከፈጸምን በኋላ፡ ወደሰማያት
ዐርገን፡ በመንፈስ ቅዱስ ሕይወትነታችን ተመልሰን፡ በመላው ፍጥረተ-ዓለም መልተን፡
በአባትነትና በእናትነት፥ በሊቀ -ካህናትነትና በቤተ ክህነትነት፥ በንጉሠ-ነገሥትና
በንግሥተ-ንግሥታትነት እየመራናትና እየጠበቅናት፥ እየመገብናትና እየተቈጣጠርናት
ያለችው፡ ይህችው፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችን፡
-በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆቻችን በቀር፡ በሌሎቹ
ሃይማኖታውያንና ድርጅቶቻቸው ዘንድ ኹሉ፥ "ክርስቲያኖች ነን!" በሚሉት ዘንድ
ሳይቀር፡ ተትታና ተጥላ፥ እንዳልነበረችና እንደሌለችም እንድትቆጠር ከማድረግ ጋር፡
-በረዥም ዘመን ምሥ ጢራዊ ሴራቸው ሲጠና በኖረው ዕቅዳቸው፡
የመጨረሻ ድምሳሴዋን፡ ከግብ ለማድረስ፡ ዘመቻቸውን እያጠናከሩ ባሉበት፡ በዚህ፡
በአኹኑ ጊዜ፡
-እኔና ልጄ ወዳጄ፡ በነሓሴ ፲፮ ቀን፥ ፳፻፭ ዓመተ-ምሕረት፡
ባሰማነው፡ በመጀመሪያው መለኮታዊ ዐዋጃችን፡ እየራሳችንን፡ በእውን በመግለጽ፡
የእግዚአብሔር መንግሥት ኢትዮጵያን መኖር፡ በይፋ ለማስታወቅ የወሰንነው፡ ከዚሁ፡
ከ"ጾመ-ኢትዮጵያ" እና ከ"ሰላም ለኢትዮጵያ" የአርባ ዓመታት የምሕላ ጸሎታችሁና
የሱባኤ ጾማችሁ በተገኘው እውነተኛ ንስሓችሁ ብቅዓት በመኾኑ፡ ደስ ይበላችሁ!

-፶፬-

አዎን! ከዚህ የተነሣ፡ የዛሬ ኹለት ሽህ ስምንት ዓመታት፡ መላውን
ምድራዊ ፍጥረተ-ዓለም፡ ለአንዴና ለዘለዓለም፡ ይቅር ባልንበት፥ እንግዴህ ወዲህም፡
በእኔና በልጄ በወዳጄ፡ በኢየሱስ መሲሕ መለኮታዊ እውነትነትና መንፈስ ቅዱሳዊ
የአምልኮ ሥርዓታችን፡ የሰማይና የምድር ፍጥረታተ-ዓለማቱን የምትመራውና
የምትጠብቀው፥ የምታስተዳድረውና የምትቈጣጠረው ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር
መንግሥታችን በተገለጠችበት፡ ኪዳነ-ምሕረታችን፡ እነሆ! ዛሬም፡ እናንተን፡
ኹላችሁንም፡ ከየኃጢኣታችሁ፡ ይቅር ብለናችኋልና፡ ደስ ይበላችሁ!
በዚህ፡ በእናንተ፡ የአርባ ዓመታት የንስሓ ብቅዓታችሁም ምክንያት፡
ዐፅመ-ርስቴ የኾነችውንና እስካኹን፡ በስሜ የተጠራችውን፥ እናንተም፡ "አገራችን"
ስትሏት የኖራችሁትን፡ የኢትዮጵያን ምድር፥ ርስት ጕልቴ ከኾናችሁት፡ ከእናንተ፡
ከሕዝቤ ጋር፡ ከየኃጢኣታችሁ፡ ይቅር ብለናችኋልና፡ ደስ ይበላችሁ!
እናንተን ብቻ ሳይኾን፡ በእግዚአብሔር እም'ነቴ፡ ተወዳጁና ታማኙ
አገልጋዬ የኾነው፥ በድንግል ማርያም ትስብእትነቴም፡ ምዝላቴ የኾነውና "ኢትዮጲስ"
በሚለው ስሙ፡ እኔን፡ "ኢትዮጵያ" አሰኝቶ ያስጠራኝ፡ መልከ-ጼዴቅ፡ በቈረቈራትና
በሠራት፥ በሚስቱ በሳሌምም ስም፡ "ኢየሩሳሌም [ሀገረ-ሰላም]" ብሎ በሰየማት፡
በዚያች በተቀደሰች ከተማችን፥ በይሁዳና በገሊላ፥ በቀሩትም አውራጃዎቿ ኹሉ
የምትኖሩትን፥ እንዲሁም፡ በመላው ዓለም የሠፈራችሁትን፡ የቃል ኪዳን ልጆቻችንንና
የሰው ወገኖች ፍጡሮቻችን የኾናችሁትን ኹሉ፡ በእኛ በኩል፡ ኃጢኣታችሁን ኹሉ፡
ይቅር ብለናልና፡ ደስ ይበላችሁ!
እንግዴህ ወዲህ፡ በዚህ፡ የኪዳነ ምሕረት ዐዋጃችን ምክንያት፦
፩ኛ፡ ባለፉት መለኮታውያን ዐዋጆቻችን፥ በተለይም፡ በዐሥረኛው
ዐዋጃችን በኩል የተነገረውን በመፈጸም፡ እየራሳችሁን፡ ለቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያዊነት
አብቅታችሁ የተገኛችሁ ኹሉ፡ የዚህ፡ የኪዳነ ምሕረታችን፡ የይቅርታ ታላቅ ጸጋና
በረከት ተቀባዮች የመኾን ዕድል ብቻ ሳይኾን፡ በእያንዳንዳችሁ ላይ፡ በሥጋና በነፍስ፥
በመንፈስም፡ ሊመጣባችሁ ከሚችል፡ ከማናቸውም፡ የተፈጥሮም ኾነ፥ የሰው-ሥራሽ
ጉዳትና ጥፋት፡ የመዳናችሁ ዋስትና የተረጋገጠ ኾኖላችኋል።
፪ኛ፡ "ጾመ ኢትዮጵያ" እና "ሰላም፡ ለኢትዮጵያ" ተብለው፡
በየዓመቱ መንፈቆች፡ በየካቲት ወርና በጳጉሜ የሚፈጸመው፡ ሃይማኖታዊና
ምግባራዊው፡ የጾምና የጸሎት ሥርዓት፡ የአርባው ዓመታት የምሕላ ሱባኤ፡ መለኮታዊ
የኾነውን፡ የይቅርታና የምሕረት ፍሬያማ መልሱን ስላስገኘ፡ አብቅቷል።

-፶፭-

ከዚህ የተነሣ፡ ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥታችንና
እኛ መሪዎቿ፡ እኔ እግዚአብሔር እም ኢትዮጵያ ድንግል ማርያም፥ እኔም፡ ወልደ
አብ፡ ወልደ ማርያም፡ እግዚአብሔር ወልድ፡ ኢየሱስ መሲሕ፡ ለፍጥረተ ዓለሙ፡
በገሃድ የመገለጣችን እውነታ፡ በነሓሴ ፲፮ ቀን ፳፻፭ ዓመተ ምሕረት፡ ይፋ በወጣው፡
በ፩ኛው ቍጥር፡ መለኮታዊ ዐዋጃችን ስለተነገረ፥ ይኸው እውነታም፡ እስከዚህኛው
እስከ፲፩ኛው ቍጥር ድረስ ባሉት፡ መለኮታውያት ዐዋጆቻችን በመረጋገጡና በመጽናቱ፡
ካኹን በኋላ፡ በእናንተ በኩል ሊቀ ርብልን የሚገባው፥ እኛም፡ የምንቀበለው ቍርባን፥
ልመናና ምሕላ ሳይኾን፡ የምስጋና ጸሎትና የሓሤት ዝማሬ ብቻ ይኾናል።
የጳጉሜው ጾም፡ እንደነበረው፡ በጾምነቱ፡ በጊዜው
የሚፈጸም ኾኖ፡ በዓመቱ እኩሌታና ማብቂያ፡ "ጾመ-ኢትዮጵያ" እና "ሰላም
ለኢትዮጵያ" ተብለው፡ ለአርባ ዓመታት፡ ሲዘከሩ የቆዩት፡ የጾምና የጸሎት ጊዜያቶች፡
በአንድነት ተጠቃልለው፡ በዓመቱ እኩሌታ፡ ከሰኞ እስከ ረቡዕ፡ ባሉት የሦስት
ዕለታት፡ "በዓለ-ኢትዮጵያ!" ተብሎ፡ በየዓመቱ፡ በእነዚሁ ሦስት ቀኖች፡ የሚከበር
ይኾናል። ሥርዓተ ጸሎቱ፡ ወደፊት፡ በጊዜው፡ በምስጋና መልክና ይዘት
እስኪስተካከል ድረስ፡ እስከዚያው፡ ያው፡ እስከአኹን ሲሠራበት የቆየው፡ እንዳለ
ይቀጥላል።
ተዐውደ፡ በየካቲት ፲፮ ቀን፥ ፳፻፰ ዓመተ ምሕረት ታወጀ።
ላእከ ኢትዮጵያ፡ ዘመንግሥተ እግዚአብሔር፣
የእግዚአብሔር መንግሥት ኢትዮጵያ አገልጋይ፣
ንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ-ኢየሱስ፤
ስመ ጥምቀቱ፡ ኂሩተ-ወልድ።
+

+

-፶፮-

+

