
ከኪዳናዊ ኃይለከኪዳናዊ ኃይለከኪዳናዊ ኃይለከኪዳናዊ ኃይለ----ማርያም የተላከ እጦማር፦ማርያም የተላከ እጦማር፦ማርያም የተላከ እጦማር፦ማርያም የተላከ እጦማር፦ 

ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!    

በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል! 

የተወደድህና የተከበርህ ኪዳናዊ ወንድሜና ክህነታዊ ባልደረባዬ ጋሽዬ!  

    እንደምንድር ሰንብተሃል? ይመስገነው! እኔ፡ ደኅና ነኝ። 

    በዮሓንስ ራእይ፡ ሔኖክንና ኤልያስን የመሰሉ፥ በእነርሱም መንፈስ የተገለጹ፥ 

"ኹለቱ ምስክሮቼ፥ ኹለቱ ወይራዎችና ኹለቱ መቅረዞች" ያላቸው፡ ««««በፍጻሜ ዘመን በፍጻሜ ዘመን በፍጻሜ ዘመን በፍጻሜ ዘመን 

የተገለጹት፡ በቤተ መቅደስ የተሠዋው፡ የበራክዩ ልጅ፡ ''ካህኑ ዘካርያስ''ና በኤልያስ የተገለጹት፡ በቤተ መቅደስ የተሠዋው፡ የበራክዩ ልጅ፡ ''ካህኑ ዘካርያስ''ና በኤልያስ የተገለጹት፡ በቤተ መቅደስ የተሠዋው፡ የበራክዩ ልጅ፡ ''ካህኑ ዘካርያስ''ና በኤልያስ የተገለጹት፡ በቤተ መቅደስ የተሠዋው፡ የበራክዩ ልጅ፡ ''ካህኑ ዘካርያስ''ና በኤልያስ 

መንፈስ የተገለጠው፡ የዘካርያስ ልጅ፡ ''መጥምቁ ዮሓንስ'' ናቸው።መንፈስ የተገለጠው፡ የዘካርያስ ልጅ፡ ''መጥምቁ ዮሓንስ'' ናቸው።መንፈስ የተገለጠው፡ የዘካርያስ ልጅ፡ ''መጥምቁ ዮሓንስ'' ናቸው።መንፈስ የተገለጠው፡ የዘካርያስ ልጅ፡ ''መጥምቁ ዮሓንስ'' ናቸው።»»»» ብለን፡ 

መደምደም ይቻለን ይኾን?  

ወይስ፡ መንፈስ ቅዱስ የሚያውቃቸውና የመረጣቸው፡ ኹለቱ ምስክሮቼ፥ 

ኹለቱ ወይራዎችና ኹለቱ መቅረዞች ያላቸው፡ ቅዱሳትና ቅዱሳን፡    ««««እርሱ፡ መንፈስ እርሱ፡ መንፈስ እርሱ፡ መንፈስ እርሱ፡ መንፈስ 

ቅዱስ ባወቀና በወደደ ጊዜ ይገለጣሉ!ቅዱስ ባወቀና በወደደ ጊዜ ይገለጣሉ!ቅዱስ ባወቀና በወደደ ጊዜ ይገለጣሉ!ቅዱስ ባወቀና በወደደ ጊዜ ይገለጣሉ!»»»»  በሚለው እንጽና? ማለትም፡ በእኛ፡ በቅዱሱ 

ኪዳን ኢትዮጵያውያትና ኢትዮጵያውያን ዘንድ፡ ««««የሚጠበቁ ቅዱሳትና ቅዱሳን የሚጠበቁ ቅዱሳትና ቅዱሳን የሚጠበቁ ቅዱሳትና ቅዱሳን የሚጠበቁ ቅዱሳትና ቅዱሳን 

የሉም!የሉም!የሉም!የሉም!»»»» የሚለው፡ ቃለ ሃይማኖት፡ እንደተጠበቀ ኾኖ ማለት ነው።  

አክባሪህና የአገልግሎት ባልደረባህ፦ ኃይለ-ማርያም። 

ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የተሰጠ ምላሽ፦ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የተሰጠ ምላሽ፦ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የተሰጠ ምላሽ፦ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት፡ የተሰጠ ምላሽ፦    

ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!ተፈጸመ ትስብእት፡ በኢትዮጵያ ማርያም ድንግል!    

በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል!በብሥራተ ቅዱስ ገብርኤል፡ ዜናዌ ቃል! 

ይድረስ ለተወደድህና ለተከበርህ ኪዳናዊ ወንድሜና ክህነታዊ ባልደረባዬ ኃይለ-

ማርያም። 

    ደኅንነትህን ጭምር ያስታወቀኝ፡ እ-ጦማርህ ደረሰኝ፤ እግዜር 

ይስጥልኝ!             

    በራእየ ዮሓንስ የተገለጸው ኹሉ እኮ፡ ለበቁት ወገኖች፡ በኢትዮጵያዋ እመ 

እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል ማርያም እና በልጇ፡ በኢትዮጵያዊው ወልደ 

እግዚአብሔር ኢየሱስ መሢሕ፡ የኾነውንና እየኾነ ያለውን የሚያሳይና የሚናገር 

መኾኑን፡ ለዓይነት ያህል፡ ምዕራፍ ፭ን፥ ከምዕራፍ ፲፩፥ ፲፭-፲፱ እና ምዕራፍ ፲፪ን 

በሙሉ፥ እንዲሁም፡ ምዕራፎች ፳ን፥ ፳፩ን እና ፳፪ን መመልከት ይቻላል። ገና 

ላላመኑና ላልበቁት ግን፡ ሊያደርጉ ስለሚገባቸው ሃይማኖታዊ ምግባር፡ በብርቱ 

የሚያስጠነቅቅ ነው።                 

    ከዚህ በቀር፡ ለወደፊት፡ ከእግዚአብሔር ሳይፈጸም የቀረ፡ የሚፈጸም፥ ወይም፡ 

የሚጠበቅ ነገር ኖሮ፡ ያን ሊያስረዳ የተጻፈ አይደለም። የሚደርስም ነገር ቢኖር፡ 



ባላመኑት ላይ የሚደርስባቸው ነው። አዎን! የእግዚአብሔር ሕግ የኾኑት፡ ዐሥሩ 

ቃላትና የነቢያት ትንቢት፥ ኹሉም፡ በኢትዮጵያዋ እመ እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል 

ማርያም እና በልጇ፡ በኢትዮጵያዊው ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ መሢሕ፡ ለአንዴና 

ለዘለዓለም ስለተፈጸሙ፡ ለእኛ፡ "ለኪዳናውያንና ለኪዳናውያት የእግዚአብሔር እና 

የኢትዮጵያ ልጆች"፡ እንግዴህ፡ ከዛሬ፡ ፪ሺ፯ ዓመታት ወዲህ፡ "ይመጣል! ይደርሳል! 

ይኾናል!" ብለን፡ የምንጠብቀው፡ ምንም ዓይነት፡ ሌላ ሕግና ትንቢት፡ ከቶ የለም።  

       "ኢይምሰልክሙ፡ ዘመጻእኩ፡ እስዓሮሙ፡ ለኦሪት፥ ወለነቢያት፡ ዘእንበለ ዳዕሙ፡ "ኢይምሰልክሙ፡ ዘመጻእኩ፡ እስዓሮሙ፡ ለኦሪት፥ ወለነቢያት፡ ዘእንበለ ዳዕሙ፡ "ኢይምሰልክሙ፡ ዘመጻእኩ፡ እስዓሮሙ፡ ለኦሪት፥ ወለነቢያት፡ ዘእንበለ ዳዕሙ፡ "ኢይምሰልክሙ፡ ዘመጻእኩ፡ እስዓሮሙ፡ ለኦሪት፥ ወለነቢያት፡ ዘእንበለ ዳዕሙ፡ 

ከመከመከመከመ    እፈጽሞሙእፈጽሞሙእፈጽሞሙእፈጽሞሙ።"።"።"።"     

    ማለትም፡    "ሕግንና ነቢያትን"ሕግንና ነቢያትን"ሕግንና ነቢያትን"ሕግንና ነቢያትን    ልፈጽማቸውልፈጽማቸውልፈጽማቸውልፈጽማቸው    እንጂ፡ ልሽራቸው የመጣሁ እንጂ፡ ልሽራቸው የመጣሁ እንጂ፡ ልሽራቸው የመጣሁ እንጂ፡ ልሽራቸው የመጣሁ 

አይምሰላችሁ።"አይምሰላችሁ።"አይምሰላችሁ።"አይምሰላችሁ።"     

    ደግሞም፡ "እስመ ኵሎሙ ኦሪት፥ ወነቢያት፡ እስከዮሓንስ ተነበዩ። ...ኦሪትኒ፥ "እስመ ኵሎሙ ኦሪት፥ ወነቢያት፡ እስከዮሓንስ ተነበዩ። ...ኦሪትኒ፥ "እስመ ኵሎሙ ኦሪት፥ ወነቢያት፡ እስከዮሓንስ ተነበዩ። ...ኦሪትኒ፥ "እስመ ኵሎሙ ኦሪት፥ ወነቢያት፡ እስከዮሓንስ ተነበዩ። ...ኦሪትኒ፥ 

ወነቢያትኒ፡ወነቢያትኒ፡ወነቢያትኒ፡ወነቢያትኒ፡    እስከዮሓንስእስከዮሓንስእስከዮሓንስእስከዮሓንስ    እምትካት፡ ሰበኩ፡ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።"እምትካት፡ ሰበኩ፡ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።"እምትካት፡ ሰበኩ፡ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።"እምትካት፡ ሰበኩ፡ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር።"     

    ማለትም፡ "ኦሪት፥ ነቢያትም፡ ኹሉም፡ እስከዮሓንስ፡ ትንቢትን ተናገሩ። "ኦሪት፥ ነቢያትም፡ ኹሉም፡ እስከዮሓንስ፡ ትንቢትን ተናገሩ። "ኦሪት፥ ነቢያትም፡ ኹሉም፡ እስከዮሓንስ፡ ትንቢትን ተናገሩ። "ኦሪት፥ ነቢያትም፡ ኹሉም፡ እስከዮሓንስ፡ ትንቢትን ተናገሩ። 

...ከጥንት ጀምሮ፡...ከጥንት ጀምሮ፡...ከጥንት ጀምሮ፡...ከጥንት ጀምሮ፡    እስከዮሓንስእስከዮሓንስእስከዮሓንስእስከዮሓንስ    ድረስ፡ ሕግም፥ ነቢያትም፡ ስለእግዚአብሔር ድረስ፡ ሕግም፥ ነቢያትም፡ ስለእግዚአብሔር ድረስ፡ ሕግም፥ ነቢያትም፡ ስለእግዚአብሔር ድረስ፡ ሕግም፥ ነቢያትም፡ ስለእግዚአብሔር 

መንግሥት ሰበኩ።"መንግሥት ሰበኩ።"መንግሥት ሰበኩ።"መንግሥት ሰበኩ።"    ባለው መምህራዊና መለኮታዊ ቃሉ፡ኹሉም መጥቷል። ደርሷል። 

ኾኗል። አልቋል። ተፈጽሟል። የሕጉ ባለአደራዎች፥ የትንቢቱ ተናጋሪዎች፡ አኹንም፡ 

የሉም፤ ወደፊትም፡ አይኖሩም። (ማቴ. ፭፥ ፲፯-፳። ፲፩፥ ፲፫። ሉቃ. ፲፮፥ ፲፮።) 

    በዚህ ሃይማኖታዊ አቋማችን መሠረት፡ አንተ፡ በጥያቄ መልክ፡ በጥቁሩ ቀለም 

አድምቀህ ያቀረብሃቸው፡ ሦስቱም እውነታዎች፡ ተቀባይነት ሊኖራቸው 

ይቻላል።                

    በያለንበት፡ መለኮታዊው ጸጋ እንደማይጓደልብን አምናለሁ። በእርሱ ሰላምና 

ፍቅር፡ ደኅና ኹን! 

ኪዳናዊ ወንድምህ፡ ኂሩተ ወልድ።      

 


