4.FLAGA ETIOPII

Ciekawostki …
Flaga Etiopii powstała poprzez połączenie trzech tradycyjnych kolorów:
zielonego, żółtego i czerwonego
/barwy afrykańskie/
- Ma bardzo długą, ponad tysiącletnią tradycję,
- barwy te chętnie były przyjmowane po II wojnie światowej przez wiele nowopowstałych
państw i do dziś odnaleźć je można w narodowych flagach wielu krajów afrykańskich,
m.in. Beninu, Burkiny Faso, Ghany, Gwinei, Gwinei Bissau, Kamerunu, Konga, Mali,
Senegalu, Togo, czy na starej, obowiązującej do 2001 r. fladze Rwandy.
Obecny wzór flagi, z żółtą gwiazdą wpisaną w błękitne koło, został zaakceptowany
6 lutego 1996 r. i zastąpił dotychczasową flagę bez gwiazdy.
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Znaczenie poszczególnych kolorów jest rozmaicie wyjaśniane:
Symbolika
państwowa:
kolor zielony
żyzność etiopskiej
ziemi

najważniejsze części
kraju
kolor zielony
reprezentuje
prowincję Szeua

chrześcijaństwo

kolor żółty
symbolizuje miłość
do ojczyzny

kolor żółty
prowincję Amhara

kolor żółty
symbolizuje Boga
Ojca

kolor czerwony siłę
oraz krew przelaną
w walce z
najeźdźcami

kolor czerwony
prowincję Tigre

kolor czerwony
symbolizuje Syna
Bożego

cnoty chrześcijańskie

kolor zielony
zielony – nadzieję
symbolizuje Ducha
Świętego
żółty - miłość bliźniego

czerwony – wiarę

Pięcioramienna gwiazda (znajdująca się pośrodku flagi) symbolizuje równość wszystkich
zamieszkujących Etiopię grup etnicznych, płci i wyznań.
Promienie, którymi emanuje gwiazda, symbolizują świetlistą przyszłość Etiopii
Błękitne tło reprezentuje pokój i demokrację.
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Hymn Etiopski
Ref.
Chleb niebiański dał nam Pan,
na życie wieczne.
I Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony,
Ciało Pana i Krew drogocenną,
Chleb przemienił Pan,
Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.
II Przyjąwszy Święty Chleb będziemy
wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy,
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.
III Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
Dziś oglądaliśmy naszego Pana
Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się
na ołtarzu,
W cieniu którego śpiewają Serafiny.
IV Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos,
To Ciało spali ciernie grzechów,
I oświeci dusze ludzi,
Przyjmujących Boski Pokarm.
Źródła tekstów:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Etiopii
http://cz.oaza.pl/?action=spiewnik&id=1176121753&plik_d=7.xml&k=13&n=Inne
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