
ዮም ፍሥሓ ኮነ! 

በእንተ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ኵላ ምድር፡  

ዘኢትዮጵያ፡ መንግሥተ እግዚአብሔር! 

 
ዛሬና እንግዴህ ወዲህ፡ ደስታ ኾነ! 

መንፈስ ቅዱስ፡  

ሙላዋ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ኢትዮጵያ በኾነችው፡  

በምድር ኹሉ ላይ፡ በምልዓት ወርዷልና!  
 

+   +   + 
 

ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ 

ለቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያ ልጆች የተላለፈ ማሳሰቢያ።   

 
በባዕዳን ዘንድ፡ "የአባቶች ቀን" እና "የእናቶች ቀን" እየተባሉ  

ስለሚከበሩት በዓላት። 
__________ 

 
 

 w¯Ãን– vzH¾T" T¯^w«¼ን M³y‚" እምነታቸውና ሥጋዊ 

ሥልጣኔያቸው፥ ¹±O‹ ዓለማዊ ‹aአቸውም x¡Š| wežzHw€« ÓÄ{ 

OŠiŠ| ሊኾን ¾ችIJ" ¹¼Ñ^€« wFJ §ኖ" Ç¹™w}‚ mንÈ ›ና 

Ç¹›ና}‚ mንÈ ›¼H#" vzH¼¹ ¯H|" v®O| v®JŠ| ¹Q¼žx\ª€«" 

¤#H| mኖ‚ Oኖ^€« ¾{¨nJ""  

v®HP ¤#H# ¹zvzና‚B" ¹oÁc# ž&Ãን ™&|¿å¼«¼ን እና 

™&|¿å¼«¼|" R‡v^ª*« ‹a™‚B ›¼eÑÀÃ‚B" ¤#Hz%ንT v®I|" 

RH|T" Ç¹™w}‚ mንÈ ›ና Ç¹›ና}‚ mንÈ" ¹QwH#|ን ¯H{|" 

›ንÀ¼Ñ\ wFJ" v¼I‚Bv| R¡v^‚B ›ንÀR¾m` ¾{OናJ"" 
 
 

-፩- 



 ¾¤#ን ›ንÌ" ›“ ¹oÁc# ž&Ãን ™&|¿å¼«¼ን እና ኢትዮጵያውያት" 

የማንንም ሰብኣዊ ፍጡር ባህል የማንነቅፍ ብንኾንም፡ v±&F [ÑÅ" 

ž›Ó±&™xK+`" voÁc# ž&Ãን ™Ó”zን ¹ኖ`ንv|– ™¤#ንT ›¹ኖ`ንv| 

¼HŠ«– ¨Àò|T ¹Tንኖ`v|– JንžzH« ¹QÑwንT" የራሳችን የኾነ፡

D¾Rኖታዊ Y`®| eIHን" ¾Fን‹ ™«n‚B|" vzÓw` I¾ RªI‚Bን 

|mØH#v| ±ንÅ ›¼dcxና‚B" በኪዳናዊ ኢትዮጵያዊነታችሁ 

ተመልክታችኋቸው፡ ተገቢውን ለመፈጸም ትችሉ ዘንድ፡ ¾Fን ¹OcH«ን 

M¼« o`d‚ንን ¹Q¼ç‹" ኢትዮጵያውያት tTŠÑa‚ን" v™Þà` 

በማውሳት፡ ž±&F እንደQžzHው አቅርበንላችኋል፦   

  “" በቅዱሱ ኪዳን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ 

vYÒ ¨IÐ‚ና z¨IÐ‚ OŸžJ ¼H« ¹õo` Óን’%Š|" Ñና" žJÀ| 

ÊTa" v®Oz% c®{|ና ¯H{|– ሳምንታትና ¨^|T xቻ d¾§ን" 

በሕይወተ ሥጋ እስካሉ ድረስ፡ ¼HRu[Ø" ለዘወትር፡ c&{¨eና c&žv` 

¹Qኖ` ›ንÌ" v®O|" H™ንÅ mን xቻ z¨eኖና ታስቦ ¹Qžv` 

አለመኾኑ፡ በይፋ የሚታወቅ ነው።  

ስለዚህ፡ በሰብኣዊነት ደረጃ እንኳ፡ ለሥጋ ወላጆችና 

ተወላጆች የምናደርገው፡ ይህ፡ ያማረው መልካሙ ባህላችን፡ በምንም ዓይነት 

መመዘኛና መሥፈሪያም ቢኾን፡ ከባዕዳኑ ጋር ሊነጻጸር፥ ወይም፡ ሊወዳደር 

ስለማይችል፥ ሊያስቡትም ስለማይገባ፡ በዚህ ረገድ፡ በኢትዮጵያ ልጆች ዘንድ፡

በባዕዳኑ ባህል ተተክቶ፥ ወይም፡ ተመሣጥሮም ቢኾን፡ እንዲከበር ለማድረግ፡ 

በገሃድም ኾነ፡ በረቂቅ የተንኰል መንገድ፡ የሚደረገውን ሙከራ፡ እኛ፡ የቅዱሱ 

ኪዳን ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፡ የማንቀበለው፥ እንዲያውም፡ 

የምንቃወመው መኾኑ፡ ከወዲሁ ሊታወቅ ያስፈልጋል።  

የዚህም ምክንያት፡ ይህ ነገር፡ በእኛ በኪዳናውያን 

ኢትዮጵያውያንና በኪዳናውያት ኢትዮጵያውያት ዘንድ፡ ከዚህ፡ ከሥጋዊ ባህልነቱ 

ገጽታ ይልቅ፡ እጅግ የሚበልጥ፡ ሌላ ዓቢይ ሃይማኖታዊ መሠረት ያለው በመኾኑ 

ነውና፡ ይኸው እውነታ፡ ከዚህ በታች፡ በተከታታይ፡ በሠፈሩት፡ ውሱን 

ሓተታዎች ስለተገለጸ፡ እነዚህኑ ሓተታዎች፡ በጥሞናና በማስተዋል መመልከቱ፡ 

ለማነኛችንም ጠቃሚ ይኾናል። 

 

-፪- 
   



 
“" የቃል ኪዳን አምላካችን እግዚአብሔር፡ በእግዚአብሔር 

አብነቱ፡ በሥጋ፡ ስለፈጠረን፥ በነፍስና በመንፈስም፡ ስለወለደን፡ Ç™w|!È 

¨¾T" Ç™w{‚ን!È xHን ¹TንÖ^«ና v±&F RንŠz%" v®Oz% «eØ" 

veP ›ንÅናžx^€«፡ v®I|ን ¹OÀxንH|" የእግዚአብሔር ወልድ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ™w|፥ የእኛም ™w{‚ን የኾነው" ™ንÁ J#J ›Ó±&™xK+` 

አብ xቻ Š«"" 

“" ራሱ፡ እግዚአብሔር በሠራውና የእርሱ በኾነው፡ በተቀደሰው 

መለኮታዊ ሥርዓተ ጋብቻ መሠረት፡ የእግዚአብሔር ሙሽሪት እንደመኾኗ፡ 

በእግዚአብሔር እም'ነቷ (እናትነቷ)፡ በሥጋ፡ ስለፈጠረችን፥ በነፍስና 

በመንፈስም፡ ስለወለደችን፡ Ç›ና|È ¨¾T" Ç›ና{‚ን!È xHን ¹TንÖ^|ና 

v±&F RንŠ~" v®Oz% «eØ" veV ›ንÅናžx^€« v®I|ን 

¹OÀxንI|" መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴና ኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር 

መንግሥት፥ የእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ›ና|፥ የእኛም እናታችን 

የኾነችው፡ ™ንÂ~ እግዚአብሔር እም፡ oÅe| ÅንÓJ R`¼T xቻ ና|"" 

  “" ›“" ¹YÒ ¨IÐ‚ና z¨IÐ‚" እንዲህ፡ ž›Ó±&™xK+` 

አብ እና ከእግዚአብሔር እም፡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግብር፡ vYÒ 

zïØ[ን፥ vŠõe እና vOንïeም፡ ž›ነ`c# ¹z¨HÅን vO§ና‚ን" 

¤#I‚ንT" ¹›`c#" ¹›Ó±&™xK+` አብ፡ የ™ንÁ ™w{‚ን እና ¹›`g" 

የ›Ó±&™xK+` እም፡ ¹™ንÂ~ ›ና{‚ን JÐ‚ Šን""  

“" ›Ó±&™xK+` ¨JÅ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ H›“" ¹±H®HRª* 

M¾¨|ን ±«Å H&¼mÃÊን" በ›Ó±&™xK+` አብ አባትነት እና በእግዚአብሔር 

እም እናትነት፡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግብር፡ žcx™ª*ቷ oÅe| 

ÅንÓJ R`¼T፡ vc«Š| z¨JÆ" ራሱን ብቻ ሳይኾን፡ ¹YÒ ¨IÐ‚ና 

z¨IÐ‚ የኾንነውን" ›“ን ጭTር" የአባቱ፡ የ›Ó±&™xK+` አብ እና የእናቱ፡ 

የ›Ó±&™xK+` እም JÐ‚ አÀ[Ñን።  

“" በአሮጌው ኪዳን፡ "አክብር አባከ፥ ወእመከ!" ማለትም፡ 

Ç™w|Fንና ›ና|Fን ™¡x`!È ¹QH« OH¢{ª* መመሪያ" HYÒ z¨IÐ‚ 

¹zcÖ« HTን ›ንÀ§Š" v|¡¡J O[Ã| ¼eïJÑናJ። 
 
 

 
-፫-  



¾¤«T" ¹YÒ ¨IÐ‚" ¹›«Šz•€%ና ¹±IHR«¼‹ 

™w|ና ›ና|" ¹J#J ›Ó±&™xK+`ና ¹ÅንÓJ R`¼T" wH™À^¬‚ና 

zÖ]¬‚ vO§ን" vYÒ ¹¨HÀ;€«ን z¨IÐ‚" vØንnm,ና v›ን¡xŸv+ 

›ንÂ¼dÅÕ€«፥ የሥጋ ወላጆችም፡ የእግዚአብሔርን እምነትና ምግባር፥ 

ሥርዓትና ሕይወት ጠብቀው እስከኖሩ ድረስ፡ የሥጋ ተወላጆች 

እንዲያከብሩዋቸው O§‹ን vROን" ¹YÒ ¨IÐ‚T §‹" z¨IÐ‚" ¾Fን" 

የየቅል †IòŠ{€«ን ™«m«|" ÓÄ{€«ን" v¹òና€« ›ንÂ¨Ö# 

H&¼dex Š«"" (ዘፀ. ፳፥ ፲፪። Rz,. –"") 

ይህም መመሪያ የሚጸናው፡ በአዲሱ ኪዳን፡ "ዘያፈቅር 

አባሁ፥ ወእሞ እምኔየ፡ ኢይደሉ ሊተ፤ ወኢይክል ይጸመደኒ። ወዘያፈቅር 

ወልዶ፥ ወወለቶ እምኔየ፡ ኢይደሉ ሊተ፤ ወኢይክል ይጸመደኒ።"  

ማለትም፡ "ከእኔ ይልቅ፡ አባቱንና እናቱን 

የሚወድድ፡ ለእኔ ሊኾን አይገባውም፤ ዐብሮኝ ሊኾንም አይችልም። እንዲሁም፡ 

ከእኔ ይልቅ፡ ወንድ ልጁንና ሴት ልጁን የሚወድድ፡ ለእኔ ሊኾን አይገባውም፤ 

ዐብሮኝ ሊኾንም አይችልም።" የሚለው መለኮታዊ ቃል፡ እንደተጠበቀ መኾኑ 

ሲረጋገገጥ ብቻ ነው።     

“" በቅዱሱ ኪዳን የኢትዮጵያዊነት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን 

መሠረት፡ "ወኢትሰምዩ አበ፡ በዲበ ምድር! እስመ አሓዱ ውእቱ፡ አቡክሙ 

ሰማያዊ።" ማለትም፡ Ç™w{‚B ™ንÁ– ›`c#T" ¹cRº xቻ Š«ና" vTÅ` 

I¾" RንንT" Ç™w|!È xI‚B ™|Ø\!È  

ደግሞም፡ "ወአንትሙሰ፡ አኀው ኵልክሙ!" ማለትም፡ 

"እናንተ ግን፡ ኹላችሁም፡ ወንድማማች ናችሁ!"  ¹QH« OH¢{ª* nJ"  

"ወኢትሰምዩ እመ፡ በዲበ ምድር! እስመ አሓቲ ይእቲ 
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