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1 
 

መግቢያ 
 

የፅሁፉ / የትምህርቱ ዓላማ ፤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘነውን ነፃነት ጠብቀን ለማቆየትና የእርሱ 
አምላኪና የክብሩ አገልጋዮች ለመሆን እንዲያስችለን የመንፈሣዊ ውጊያ መርሆዎችን ለመረዳትና ተግባራዊ 
ለማድረግ ነው።  

1. ይህ የሥልጠና ፅሁፍ የጠላት ውጊያ በሕይወታቸው ተሠምቶአቸው ሊቋቋሙት ለወሠኑ 
ክርስቲያኖች የተዘጋጀ ሲሆን የነፃ መውጣት ሥልጠና በመባል ይታወቃል፤ በሕይወታቸው ነፃነት 
ለማይሠማቸው ሰዎችም ጠቃሚ ነው።  

2. ይህ ፅሁፍ ስለ ነፃ መውጣት ያለውን እውቀት በሙሉ አልያዘም፣ ይሁን እንጂ ነፃ ወጥተው 
በነፃነት ለመቆየትና፣ በፀጋና በጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ለማደግ 
ለሚፈልጉ ክርስቲያኖች መሠረታዊ እውነቶችንና ትምህርቶችን በአጭር አቀራረብ የያዘ ነው። 

“በዚህ ዘመን አስፈላጊው ነገር ከጠላት ጋር ውጊያ ገጥመው ከጠላት ተፅዕኖ ሥር ያሉትን ነፃ የሚያወጡ 
አሸናፊ ቅዱሣኖች ስብስብ ማፍራት ሲሆን፤ የክርስቲያን ሕይወት ማለቂያ በሌለው ውጊያ ውስጥ የሚኖር 
ነው። በመሆኑም ክርስቲያኑ ከጌታ ፊት እስኪቆም ድረስ ትጥቁን (የጦር ዕቃውን) ማስቀመጥ የለበትም። 
ውጊያን ከክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ማውጣት ማለት ፍሬ ቢስ እንዲሆን ማድረግ ነው። መንፈሣዊ 
ሕይወት ጥቅሙ፤ የሚኖረው በእግዚአብሔር ጠላት ላይ በጥቃት ላይ ጥቃትን ለማውረድ ነው። 
እግዚአብሔር እንደዚህ ዓይነት ተዋጊዎችን ያስነሣልን።” ዋች ማን ኒ፤ መንፈሣዊ ሰው፤ ቅፅ 3 

የተርጓሚው ማስታወሻ  
ብዙውን ጊዜ አማኞች በአገልጋዮች ላይ ከመጠን በላይ እንደገፋለን ነገር ግን እኛው ራሣችን በርትተን 
ከጌታ ጋር ያለንን ሕብረት ብንይዝ እግዚአብሔር ይረዳናል። እራሣችንንም ለማሣደግና ነፃነታችንን 
ጠብቀን ለማቆየት ተዋጊዎች መሆን ይኖርብናል። እንደዚህ አይነት ፍላጎት ላላቸው አማኞች ይህች 
ፅሁፍ ትረዳለች ብዬ አምናለሁ። እዚህ ፅሁፍ ላይ ያለው እውቀት የዲያብሎስን ውሸቶች የሚያፈርሱ 
ጠንካራ ጥቅሶች ያሉትና እኛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ስንድን የተቀዳጀናቸውን ድሎችና 
ያገኘነውን የአሸናፊነት ደረጃ የሚያረጋግጥልን (Prove) የሚያደርግልን በመሆኑ በውስጣችን እምነትን 
ይፈጥርልናል፤ ከዚያም በላይ ስለ መገለጥና፣ መሠዊያችንን (የአምልኮ ማዕከላችንን) ስለማደስ 
የሚያስተምረን ክፍል ስላለው ጥቅሙ ከፍ ያለ ነው። 

መልካም ንባብ/ ጥናት።  
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ምዕራፍ 1 ፡ በክርስቶስ ሕብረትና ነፃነት ውስጥ መኖር  
 

ቁልፍ እውነት ፤ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሠማይና በምድር የመጨረሻውን ከፍተኛውን ሥልጣን 
ይዟል እኔም የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆንኩኝ ከኢየሱስ አጠገብ በሠይጣንና በአጋንንት ላይ በሙሉ 
ሥልጣንና ድል ነሺነት በሠማያዊ ሥፍራ ተቀምጫለሁ። ኤፌ 2፡6-7 ፊሊ 2፡9-11 ዕብ 1፡2-4 

 

የትምህርቱ ዓላማ ፤ የክርስቶስን የሥልጣን ደረጃ ለመረዳትና እኔም ልጁ ስለሆንኩኝ ከእርሱ ያገኘሁትን 
ጥቅምና መብት በደንቡ ለመለማመድና ለመጠቀም እንድችል ነው።  

 

ቁልፍ ጥቅስ ፤ ሉቃስ 10፡ 19  

“እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ 
የሚጐዳችሁም ምንም የለም።” ሉቃስ 10፡ 19 

 

የምንባብ ክፍል  

ኤፌ 1 – 2፡ 7 ፣ ቆላ 1፡ 13-29 ፣ ቆላ 2፡1-15  

 

ሀ.  እኛ የተፈጠርነው የእግዚአብሔርን ሥልጣን ተጠቅመን በጨለማ ኃይሎች ላይ እየተረማመድን 
እንድንኖር ነው። እኛ ግን ይህንን መብት በአዳምና ሔዋን ኃጢያት ምክንያት አጥተነው ነበር፤ 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህንን ሥልጣናችንን አስመልሶልናል። 

   

1. እኛ የተፈጠርነው ምድርንና ሞላዋን እንድናስተዳድር ነው። ዘፍ 1፡ 28 “እግዚአብሔርም 
ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም ሙሉአት፥ ግዙአትም፤ የባሕርን ዓሦችና 
የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው።” 

2. አዳምና ሔዋን የአሣቹን (የእባብን) ቃል ስላመኑ እነሱና እኛ (በእነሱ ውስጥ ሆነን) በፊት የነበረንን 
የሥልጣን ሥፍራችንን ለቀቅን። እምነታቸውን አውርደው በእውሸት ላይ አደረጉ ምን በሚል 
እውሸት “እግዚአብሔር የሠጠን ጥሩ አይደለም፣ ሙሉ አይደለም” በሚልና ከእግዚአብሔር 
ሥልጣን ሥር ወጥተው ራሱን እግዚአብሔርን መምሠል ፈለጉ። ሐሠተኛውን መገለጥ 
ከእውነተኛውና ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረት በማድረግ ከሚገኘው መገለጥ አስበለጡ። ዘፍ 3፡1-7 
[በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ብዙ የመፅሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ስለሚጠቀሱ ጊዜ ወስዳችሁ በማንበብ 
አሠላስሉአቸው መንፈስ ቅዱስም ለግላችሁ በቃሉ ላይ እንዲናገራችሁ ፍቀዱለት፤ 
የተሠማችሁንም ሐሣብ ፃፉት ይህም ለመንፈስ ቅዱስ በሕይወታችሁ እንዲሠራ ዕድልን 
ይከፍታል።] 

3. በዚህም ምክንያት ሰው እግዚአብሔር ለቃየል የነገረውን መታዘዝ አቃተው ማለትም መንፈሣዊ 
ጠላቱን “ሊነግሥባት” አልቻለም።  
ይህች/ይህ ጠላት ምን ነበር? --------------------------------------- 
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ዘፍ 4፡7 ፡- “መልካም ብታደርግ ፊትህ የሚበራ አይደለምን? መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት 
በደጅ ታደባለች፤ ፈቃድዋም ወደ አንተ ነው፥ አንተ ግን በእርስዋ ንገሥባት።”  
መልስ ፡- ከላይ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስህ “ኃጢያት” ከሆነ በትክክል መልሰሃል።   

4. ሌላው የመጀመሪያው ኃጢያት ውጤት ደግሞ እግዚአብሔር ፈጥሮ በሰው አገዛዝ ሥር ያኖረው 
ዓለም ሁሉ በሌላ አዲስ ሕገ ወጥ ገዢ እስራት ውስጥ ወደቀ።   
ማነው ይሄ ሕገ ወጥ ገዢ? --------------------------------------- ሮሜ 8፡19-22 አንብብ  
 
መልስ፡- መልስህ “ሠይጣን” ወይንም “የኃጢያት እስራት” ከሆነ በትክክል መልሰሃል። 
  
 

ለ. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ይህን የተቀማ ሥልጣን (ማለትም ምድርን የማስተዳደር ዓቅም) 
ወደ ምድር በመጣበት ተልዕኮው (የዲያብሎስን ሥራ በማፍረስ) አስመልሶልናል። 1 ዮሐ 3፡8  

 

1. ይህ ተልዕኮው በኢየሱስ ሕይወት ውስጥ በብዙ መልኩ ተገልጧል።  
 
ስሙ የኢየሱስ ስም አዳኝ ማለት ነው “ሕዝቡን ከኃጢያታቸው 

ያድናቸዋልና” ማቴ 1፡21 
አገልግሎት ሲጀምር 
የተባለለት 

ለታሠሩት መፈታትን 
እንዲያውጅ የተላከ 

“…ለታሠሩት መፈታትን ለተጠቁት 
ነፃነትን…” ሉቃ 4፡18  

ቃሉ ሥልጣን ያለው ነው “እንደ ባለሥልጣን ያስተምራቸው 
ነበር።” ማቴ 7፡29  

ሥራው አንድ ሶስተኛ የሚሆነው 
የኢየሱስ አገልግሎት ከርኩሣን 
መናፍስት ጋር የተደረገ ቀጥተኛ 
ውጊያ ነበር። 

“አንተ ርኩስ መንፈስ፣ ከዚህ ሰው 
ውጣ ብሎት ነበርና” ማር 5፡8  

 
2. ይህ የሥልጣን ማስመለስ ሥራ ሙሉ በሙሉ የተከናወነው እግዚአብሔር ክርስቶስን ከሙታን 

ያስነሣው ጊዜ ነው። “ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሣው ከአለቅነትና ከሥልጣንም ከኃይልም 
ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው 
ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት 
ይታያል፤ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት ከሁሉ በላይም ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው።
እርስዋም አካሉና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የእርሱ ሙላቱ ናት።” ኤፌ 1፡20-23  
 
የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከነ ሙሉ ክብሩ፣ አሸናፊነቱ፣ ምሥራቹና፣ ግርማው፣ 
በእግዚአብሔርና በእኛ በአማኞች እጅ ውስጥ ነው። እኛም ከሠራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ጋር 
አብረን ወራሾች እንድንሆንና የሰዎችን ነፍሶች ለማዳን በመንፈሣዊ ውጊያ ላይ እንድንሣተፍ 
ተጠርተናል።  
 

ሐ. በክርስቶስ የያዝነውን ሥልጣን፣ ደረጃ፣ ሥፍራ የምናገኘው ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ የግል 
አዳኛችን አድርገን ስንቀበለውና በዳግም ልደት ስንወለድ ነው። በዚያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ 
በውስጣችን ያድርና በክርስቶስ ኢየሱስ በሠማያዊ ሥፍራ በድል አድራጊነት እንድንኖር ኃይልን 
ይሠጠናል። አዲሱን ደረጃችንን የምናረጋግጠው የተሠጠንን በአግባቡ ስንረዳ ነው። በመሆኑም  
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የሚከተሉትን አግኝተናል። 

አዲስ ቤተሠብ - የእግዚአብሔር ቤተሠብ ሆነናል  

“ለተቀበሉት ሁሉ ግን፥ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ  
ሥልጣንን ሰጣቸው፤” ዮሐ 1፡12  
 
አዲስ ኃይል - የመንፈስ ቅዱስን ኃይል አግኝተናል  
“እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል፥ ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል፥ ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ 
አምናችሁ፥ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፤እርሱም የርስታችን መያዣ ነው፥ 
ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ፥ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል።” ኤፌ 1፡13-14  
 
አዲስ ሥልጣን - የእግዚአብሔር የልጅነት ሥልጣን ተሠጥቶናል  
“ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች 
የተወለደውን ልጁን ላከ፤ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ፥ ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ። ልጆችም 
ስለ ሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባት ብሎ የሚጮኽ የልጁን መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ። 
ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም፤ ልጅም ከሆንህ ደግሞ በክርስቶስ 
የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ።” ገላ 4፡4-7  
 
አዲስ መንግሥት - ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት ገብተናል  
“እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፥ ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት ወደ 
ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰን።” ቆላ 1፡13-14  
 
አዲስ ደረጃ (ማዕረግ) - በሠማያዊ ሥፍራ ከኢየሱስ ጋር ተቀምጠናል  
“…ከእርሱ ጋር አስነሣን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን።” ኤፌ 
2፡6  
 
ተግባራዊ አፈፃፀም ፡- ጥያቄና መልስ   
ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት ጥቅሶች እንዲሁም ከሥር ባሉት አራት ጥያቄዎች ጥቅሶች ውስጥ 
የምታገኛቸውን ሁሉንም የመንፈሣዊ በረከቶች ዘርዝር። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር መንፈሣዊ 
አይንህን ከፍቶልህ እነዚህን እውነቶች እንድትረዳና በሕይወትህ እንድታንፀባርቃቸው እንዲረዳህ 
ጠይቀው።  
 

1. እኛ አካሉ ነንና የክርስቶስ “ሙላት” ተሠጥቶናል። ክርስቶስ ሲኖረን በድል አድራጊ 
ሕይወት እንድንመላለስ የሚያስፈልገንን ሁሉ እንድናገኝ የእርሱ ሕይወት የትንሣኤ 
ሕይወት ይሠጠናል። ኤፌ 3፡19 “ከመታወቅም የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር 
ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፥ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ።
”    
ጥያቄ፡- መንፈሣዊ በረከቶችህን በዚህ ጥቅስ መሠረት ዘርዝር  
----------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. እኛ በመንፈስ ቅዱስ ስለተሞላን ከክርስቶስ ጋር በእያንዳንዱ የሕይወት መስክ ውስጥ 
ስናልፍ ከጠላት ተፅዕኖ ነፃና የመለኮታዊ ባሕሪ ተካፋይ ነን።  
ቆላ 2፡9-10 “በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና፤ ለአለቅነትና 
ለሥልጣንም ሁሉ ራስ በሆነ በእርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል።” 
2 ጴጥ 1፡3 “የመለኮቱ ኃይል፥ በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ፥ ለሕይወትና 
እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለ ሰጠን፥ በእግዚአብሔርና 
በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ።”  
ጥያቄ፡- መንፈሣዊ በረከቶችህን ከጥቅሶቹ ውስጥ ፈልግ (ዘርዝር)  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የት ነው?   

ኤፌ 1፡20-23 ፡- “ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሣው ከአለቅነትና ከሥልጣንም 
ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና …. ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት ከሁሉ 
በላይም ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው። እርስዋም አካሉና ሁሉን በሁሉ 
የሚሞላ የእርሱ ሙላቱ ናት።” 
1 ጴጥ 3፡22 ፡- “እርሱም መላእክትና ሥልጣናት ኃይላትም ከተገዙለት በኋላ ወደ 
ሰማይ ሄዶ በእግዚአብሔር ቀኝ አለ።” 
ጥያቄ፡- መንፈሣዊ በረከቶችህን በጥቅሶቹ መሠረት ፈልግ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. እኛስ ከክርስቶስ አንፃር የት ጋር ነን?  
እግዚአብሔር እኛን ከክርስቶስ ጋር ከሙታን አስነስቶ በሠማያዊ ሥፍራ ከኢየሱስ 
ክርስቶስ አጠገብ አስቀምጦናል። ኤፌ 2፡4-6 እንዲህ ይለናል “እግዚአብሔር በምሕረቱ 
ባለ ጠጋ ስለ ሆነ፥ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሣ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆንን 
ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፥ በጸጋ ድናችኋልና፥ ….. በክርስቶስ ኢየሱስም 
በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን።” 
ጥያቄ፡- መንፈሣዊ በረከቶችህን በጥቅሶቹ መሠረት ፈልግ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
መ.  ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱን ሥልጣን በታላቁ ተልዕኮ ውስጥ አስተላልፎልናል። በማቴ 28፡18-20 

ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሏቸዋል፡- “…. ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። 
እንግዲህ ሂዱና ….” እነዚህ ቃላቶች የርሱ ሥልጣን ወደ እኛ የሱ ደቀ መዛሙርት እንደተላለፈልን 
ያሣያሉ።  

1. ኢየሱስ አስራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ አጋንንትን እንዲያስወጡ፣ ሕሙማንን 
እንዲፈውሱ ሥልጣንን ሠጣቸው። ደቀ መዛሙርቱስ በክርስቶስ ሥልጣን ተጠቅመው ምን 
አደረጉበት? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    ሉቃ 9፡1                                    ማር 6፡7-13   

2. የክርስቶስ ሥልጣን የተላለፈው ለአስራ ሁለቱ ብቻ ሣይሆን ለሌሎች ራሳቸውን ለጌታ ላስገዙ 
ደቀመዛሙርቶች በስሙ ተልከው ወጥተው ለሚያገለግሉት ሁሉ ነው።  
ለምሣሌ ሰብዓዎቹ ሰዎች በስሙ እንዲያገለግሉ ሥልጣን ተሠጥቶአቸው ነበር።  
ይህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠቅሞ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ በመንፈሣዊ ሥልጣን 
የማሸነፍ ልምምድ በእርግጥ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥልጣን ወደ እነሱ እንደተላለፈላቸው 
አስረድቷል።  
ሉቃ 10፡17-19 ፡- “ሰብዓውም በደስታ ተመልሰው፦ ጌታ ሆይ፥ አጋንንት ስንኳ በስምህ 
ተገዝተውልናል አሉት። እንዲህም አላቸው ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። 
እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ 
የሚጐዳችሁም ምንም የለም።” 
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥልጣኑን ወደ አንተ ስላስተላለፈልህ ጌታ በሠጠህ 
አገልግሎት ውስጥ ምን ማድረግ ትችላለህ?  

1. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------  

 
የውጊያ መመሪያ 1፡- ከሠይጣንና ከክፋት መንፈሣዊያን ሠራዊት ጋር ስንጋጠም (ስንዋጋ) 
ድፍረታችን መነሻ የሚያደርገው እኛ ከክርስቶስ ጋር በድል አድራጊነት ከሥልጣናትና አለቅነት 
በላይ ያለን ሥፍራ (ደረጃ) (position) ነው። 



ድል አድራጊው መንፈሣዊ ውጊያ 

 

6 
 

መልስ፡- ከላይ ለተጠየቁት ጥያቄዎች መልስህ አጋንንትን ማውጣትና ለድውዮች (ለሕሙማን) 
መፀለይ ከሆነ ልክ መልሰሃል።   
 

3. ኢየሱስ እንዴት አድርጎ ነው ይሄንን በሠይጣንና በአጋንንቱ ላይ ድል የመንሣት (የገዢነት) 
ከፍተኛ የሥልጣን ደረጃ ያስጠበቀልን።  
 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥምቀቱ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ከጠላት ጋር ለመጋጠም ሄዶ ነበር። 
እኛ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ሽንፈቱን እንድናውጅ ኢየሱስ ሥልጣናችንን ለማስጠበቅ በመጀመሪያ 
እንደ ሰው ሆኖ ዲያብሎስን ማሸነፍ ነበረበት። ስለዚህ እንደ ሁለተኛው አዳም እንደ መንፈሣዊ 
ሰው ሆኖ ገጠመው። ኢየሱስ ሠይጣን ወደሚገዛበት አጋንንቱ ወዳሉበት ምድረ በዳ በእግሩ ሄደ፣ 
ደክሞት፣ ርቦትና፣ ዝሎም ነበር። እኛ እንደምናስበው ለጦርነት ዝግጁ የነበረ አይመስልም ነበር፤ 
ይሁን እንጂ ሠይጣንን በቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ገጠመው በመጨረሻም በጠንካራ ተግሣፅ 
እንዲሄድ አዘዘው።  
እንግዲህ የፍልሚያው ሜዳ ተዘጋጅቷል ሁሌም አለ፤ ሠይጣን በግልፅ የኢየሱስና የኛ የሥጋ 
ጠላታችን እንደሆነ ታውቋል። ኢየሱስ አሁን የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያውጅ፣ ፈውስንና፣ 
ከሠይጣን መንግሥት እሥራት ነፃ ሊያወጣን ተዘጋጅቷል። ሐዋርያው ዮሐንስ እንደገለጠው 
“ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ።” 1 ዮሐ 3፡9 ከዚያ ጊዜ 
በኋላ ጌታ ኢየሱስ ከሠይጣን ጋር በተጋጠመበት በአገልግሎቱ ጊዜ በእያንዳንዱ ሥፍራ ኢየሱስ 
ሠይጣንንና አጋንንቱን በጠንካራ ተቃውሞ ውጣ፣ ልቀቅ፣ ተመልሠህ እንዳትገባ በማለት 
አስወጥቷቸዋል።   

 
አሁን ደግሞ ወደ ሉቃስ 10 ሄደን ስለሠብዓዎቹ አማኞች እንመልከት። አጋንንት በኢየሱስ ስም 
ሲለቅቁ አይተው ሠባዎቹ ሲደነቁ ኢየሱስ ደግሞ ለምን ይህ እንደሆነ ይነግራቸዋል። “እንዲህም 
አላቸው ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ 
በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ የሚጐዳችሁም ምንም የለም።” ሉቃ 10፡18-
19 እነዚህ ደቀመዛሙርት በእርግጥ የኢየሱስ ሥልጣን እንደተላለፈላቸው ተረድተው ነበር። 
ሠይጣን ለእነዚያ ደቀመዛሙርት ልክ ለኢየሱስ (ቅዱሱ የሰው ልጅ) እንደሚታዘዘው ታዘዘላቸው 
እንጂ ምንም ማድረግ አልቻለም።  
 
በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ከሰው ዕርዳታ ሁሉ በላይ የተቸገረ ሰው እንመለከታለን። እዚያ 
ሥፍራ ላይ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የሱን የሥልጣን ኃይልና የአጋንንትን እጅግ የከፋ እስራት 
እንዲያዩ ዕድል ሠጥቶአቸዋል። እርሱ ያለጥርጥር ክልከላ ካልተደረገባቸው አጋንንት በሰው ላይ 
ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እንዲያዩ ፈልጓል። ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ በአጋንንት ለተያዙ 
ሰዎች እንዲያዝኑና ዲያብሎስን የመቃወም ጥልቅ ፍላጎት እንዲኖራቸው ረድቷቸዋል። እዚያ 
ክፍል ላይ የተጠቀሠው በአጋንንት የተያዘ ሰው ሊታሠር አይችልም ነበር፣ በበቀል፣ በጥላቻ፣ 
ራሱን ለማጥፋት በመፈለግ፣ በብቸኝነት፣ በርኩሠት፣ በሞትና፣ በአጋንንት እየተደበደበ ይኖር 
ነበር፤ አጋንንቶቹም ሊያጠፉት ይጥሩ ነበር፤ ታዲያ ኢየሱስ እዚያ በደረሠ ጊዜ በአጋንንት 
የተያዘው ሰው በእግሩ ሥር ወደቀ ኢየሱስም ሰውየው ውስጥ የነበረውን የአጋንንት ሌጌዎን 
ገሠፀው ወደ ዕርያዎችም እንዲገቡ ፈቀደላቸው፤ በዚያም ትዕይንት ውስጥ አጥፊው የአጋንንቶች 
ፈቃድና፣ የእግዚአብሔር ነፃ የማውጣት ኃይል ታየ። እንግዲህ ከዚህ ክስተት በኋላ ነበር ለደቀ 
መዛሙርቱ አጋንንትን እንዲያስወጡ ተልዕኮ የሠጣቸው። ምናልባትም በጥቂቱ ፈርተው ሊሆን 
ይችላል። ስለዚህ ኢየሱስ በቁጥር 19 ላይ እንዲህ በማለት አከለላቸው “የሚጎዳችሁ ምንም ነገር 
የለም”።  
 

4. እኛ አማኞች እንዴት ነው የክርስቶስን ሥልጣን የምንጠቀመው?   
የክርስቶስ ሥልጣንና እኛ በእርሱ አማካኝነት ያገኘነው ሥልጣን ብዙውን ጊዜ የሚታዩት በነፃ 
ማውጣት ጊዜ ነው። ኢየሱስ እምነታችን ተራሮችን ለማዘዝ ድፍረትን ይሠጠናል ብሏል። በአንፃሩ 
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ኢየሱስ ወደ ተራሮች ፀልዩ አላለም። በማቴ 17፡14-21 አንድ በአጋንንት የተያዘ ልጅ እናገኛለን፤
ደቀ መዛሙርቱ ነፃ ሊያወጡት ስላልቻሉ ወደ ኢየሱስ አመጡት፤ ኢየሱስም ከአጋንንት እስራት 
ነፃ አወጣው። ደቀ መዛሙርቱም “እኛ ነፃ ልናወጣው ያልቻልነው ለምንድን ነው?” ብለው ጠየቁ፤ 
ኢየሱስም፡- “ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው፤ እውነት እላችኋለሁ፥ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል 
እምነት ቢኖራችሁ፥ ይህን ተራራ፦ ከዚህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል፤ የሚሳናችሁም ነገር 
የለም።” አላቸው። ማቴ 17፡20  
 
በዚህ አንቅፅ ላይ ደቀመዛሙርቱ የክርስቶስ ሥልጣን እንዳላቸው ግልፅ ነው፤ ነገር ግን ከጠላት 
ጋር በሚጋጠሙበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ በክርስቶስ ላይ መደገፍ እንዳለባቸው እንደገና ይማሩ 
ነበር። የክርስቶስን ሥልጣን በሕይወታችን እንድንጠቀም የሚረዳን ቁልፍ ጉዳይ እምነታችን ነው። 
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራሮችን (የጠላትን ምሽግ) ለማዘዝና ለማስወገድ የሚያስፈልገው በጣም 
ጥቂት የሆነ እምነት ነው።  
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- የሠናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት አለህ ወይ? በሕይወትህ ውስጥ 
ተራሮችን ማዘዝ ትችላለህ? ------------- አዎ፣ ---------------- አይደለም  
ደቀ መዛሙርቱ በአጋንንቱ አለም ላይ ተመሣሣይ የሆነ ሥልጣን እንዳላቸው አረጋግጠው ነበር። 
ይህም ሥልጣን ለሁሉም የእግዚአብሔር አገልጋዮች ተሠጥቷል። ለአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት 
ብቻ ወይንም ለሠባዎቹ አማኞች ብቻ ሣይሆን ለአንተ እና ለእኔም ተሠጥቶናል።  
 
ይህ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ምን ያህል የሚያስደስት ወቅት ነበር ክርስቶስ በሠይጣንና በአጋንንቱ 
ላይ ያለው ሥልጣን በተሣካ ሁኔታ ወደ አማኞች ለዘላለም ተላልፏል። 
 
እና ለማን ነው ይህ ሥልጣን የተሠጠው? ሁሉን ላጠኑት ብልጥና ብልህ ለሆኑ ሰዎች ብቻ 
ነውን?  
አይደለም፡ ነገር ግን ልክ እንደ ህፃን ጌታን በቃሉ ለሚጠይቁት፣ ለሚያምኑት፣ ለሚይዙት ሰዎች 
ሁሉ ነው። ኢየሱስም በሉቃስ 10፡21 ላይ “በዚያን ሰዓት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐሤት አደረገና፦ 
የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ፥ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረህ ለሕፃናት ስለ 
ገለጥህላቸው አመሰግናለሁ፤ አዎን አባት ሆይ፥ ፈቃድህ በፊትህ እንዲህ ሆኖአልና።” አለ።  
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ለማን ነው ይህ እምነት የተሠጠው? ሉቃስ 10፡21’ን አንብብና ትክክለኛውን 
መልስ ምረጥ  
--------------- ለበሠሉ ክርስቲያኖች  
--------------- ጌታን እንደ ቃሉ ለሚያምኑና ለሚጠይቁት እንዲሁም ለሚይዙት አማኝ ሰዎች ነው    

 
 
  

5. የክርስቶስ ሥልጣን ቤተ ክርስቲያንን ለማነፅ እንድንጠቀምበት ጭምር በግልፅ ተሠጥቶናል። ማቴ 
18፡15-20’ን አንብበህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በወንድማማች መካከል የሚነሡ በደሎችን 
ለማረም፣ ለማስተካከልና፣ ለማነፅ፣ መወሠድ ያለባቸውን እርምጃዎች በቅደም ተከተል 
ለማስቀመጥ ሞክር  
ሀ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
መ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
በቤተ ክርስቲያን ማነፅ ወይንም ሥነ ሥርዓትን የማስጠበቅ ሥራ ውስጥ ብዙ እርምጃዎችን 
በቅደም ተከተል ሠርተን የበደለን አማኝ ወንድም ባይሠማን፤ኢየሱስ መንፈሣዊውን ዓለም 
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ተጠቅመን ተፅዕኖ ያላቸውን የጭለማ ኃይሎችንና አማኙን እንድናስር ይነግረናል። (ምዕራፍ 3 
ስለ ማሠርና መፍታት ያለውን ሙሉ ትምህርት ተመልከት)  
 
 
የውጊያ መመሪያ 2 ፡- ከጌታ አጠገብ በእምነት ስለተቀመጥን የክርስቲያን ሥልጣን የጌታን 
የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በጠላት ላይ ጥቃት ለመፈፀም የመጠቀም ፈቃድና መብት ነው።  
 
የመ.5 መልሶች፡- ሀ. የበደለንን ወንድም ለብቻው መውቀስ  
ለ. ሁለት ወይንም ሶስት ምስክሮችን ይዞ መውቀስ  
ሐ. ለቤተ ክርስቲያን መንገር  
መ. እንደ አረመኔና ቀራጭ መቁጠር … በኋላ መውደድ    
  

6. መቼ ነው ሠይጣንንና የክፋት መንፈሣዊያን ሠራዊትን ተቋቁመን ሁልጊዜ የምናሸንፍበትን 
የክርስቶስን ሥልጣን የተቀበልነው?  
ክርስቶስ ሥልጣኑን ለቤተ ክርስቲያን ያስተላለፈው በጴንጤ ቆስጤ ቀን ሲሆን ለደቀ መዛሙርቱ 
ኃይልን ትቀበላላችሁ ባለው መሠረት መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ነው። ሐዋ 1፡8  
 
  

7. በሕይወትህ ውስጥ የኃይልህ ምንጭ ማነው?   
ሐዋርያው ጳውሎስ በሕይወታችን ውስጥ የኃይላችንን ምንጭና ይህንንም ዕውነታ 
የሚመሠክርልንን ያረጋግጥልናል። እርሱም መንፈስ ቅዱስ የሕይወታችን ብቸኛ የኃይል ምንጭ 
ነው።  
 
ኤፌ 3፡16 ሐዋርያው ጳውሎስ በፀለየው ፀሎት፣ “በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል 
እንድትጠነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ ክብሩ ባለ ጠግነት መጠን 
ይስጣችሁ፤” ብሏል።   

 
ሠ.  ሠይጣንንና ሠራዊቱን ስንቋቋም በራሳችን ኃይልና ችሎታ መሆን የለበትም፤ ይልቁንም ከክርስቶስ 
 ጋር ስላለን ደረጃና ሥልጣን ፍፁም እርግጠኞች መሆን አለብን።  
  

“ሰብዓውም በደስታ ተመልሰው፦ ጌታ ሆይ፥ አጋንንት ስንኳ በስምህ ተገዝተውልናል አሉት።” ሉቃ 
10፡17  
 

1. ከክርስቶስ ጋር ባለን ደረጃ አማካኝነት ከሁሉም ርኩሣን ኃይሎች ሠይጣንን ጨምሮ በላይ በልጠን 
በሁሉም ሥራዎቹና ዓላማዎቹ ላይ ሥልጣን አለን። በሠይጣን ላይ ድልን የምንቀዳጀው 
ሥልጣናችንን በታማኝነት ስንጠቀምበት ነው።  
“ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ።” 1 ዮሐ 3፡9  
በ 1 ዮሐ 4፡4 ላይ እንዲህ እናነባለን፤ “ልጆች ሆይ፥ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ 
አሸንፋችኋቸውማል፥ በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነውና።”  
በቆላ 2፡6-10 ላይ የሚያሣየው፤ “እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተቀበላችሁት በእርሱ 
ተመላለሱ፤ ሥር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ፥ እንደ ተማራችሁም በሃይማኖት ጽኑ፥ ምስጋናም 
ይብዛላችሁ። እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን፥ እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ 
ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱም መታለል ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ። በእርሱ 
የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና፤ ለአለቅነትና ለሥልጣንም ሁሉ ራስ በሆነ 
በእርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል።”  
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2. እኛ ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሽ ስለሆንን የክርስቶስን ደረጃና ሥልጣን አሁንና ለዘላለም 
እንጋራለን። ሮሜ 8፡14-17 “በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር 
ልጆች ናቸውና። አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና 
ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ 
ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፤ ማለት የእግዚአብሔር 
ወራሾች ነን፥ አብረንም ደግሞ እንድንከበር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን 
ወራሾች ነን።”  
 
ራዕይ 2፡26-27 የወደፊቱ ሚናችንን ቀንጨብ አድርጎ ያሣያል፤ “ድል ለነሣውና እስከ መጨረሻም 
ሥራዬን ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደ ተቀበልሁ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን እሰጠዋለሁ፥ 
በብረትም በትር ይገዛቸዋል፥ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቀጣሉ፤”  
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ከክርስቶስ ጋር ባለን ሕብረት ያገኘነው ደረጃ የሚያስገኝንልን ሁለት ዋና 
ዋና ጥቅሞች ዘርዝር?  
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ረ.  መንፈሣዊ መሣሪያዎቻችንን በምንጠቀምበት ጊዜ የጠላትን ምሽግ የሚያፈርስ ኃይል እናገኛለን።  
 

1. ልክ አንድ ጀነራል ጠላትን ለመደምሠስ ወታደራዊ ሥልጣን እንዳለው ሁሉ እኛም እንደ 
አማኝነታችን ሠይጣንንና ሠራዊቱን ለመደምሠስ የክርስቶስ ሥልጣን አለን። ለጀነራሉ ከደረሠበት 
የዕድገት ደረጃ የተነሣ ከአለቃው የተሠጠው ሥልጣንና ኃይል አለው። ጀነራሉ በእርሱ ዕዝ ሥር 
የሆነ አጠቃላይ ወታደራዊ ኃይል (ጦር) ከበስተጀርባው ዝግጁ ሆኖ ስላለለት ጠላትን ለመደምሠስ 
የሚያስችል በቂ ኃይል አለው። ጀነራሉ የራሱን ኃይል ሣይሆን የቀረበለትን የጦር ኃይል 
ይጠቀማል። ሌላ ሰው ወደዚህ የሥልጣን ደረጃ (ሥፍራ) (position) ከደረሠ ተመሣሣይ ኃይል 
ይኖረዋል። በተመሣሣይ መልኩ እኛም በክርስቶስ ካገኘነው ደረጃ (position) የተነሣ በጠላት ኃይል 
ሁሉ ላይ ሥልጣን አለን። ስለዚህ በሠማይና በምድር በትዕዛዛችን ሥር የሆነ ጠላትን በቃላችን 
የሚደመስስ ከጠላት ኃይል በላይ የሆነ ኃይል አለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላው የቅዱሣን 
መንፈሣዊያን ሠራዊት ጋር ሆኖ ከቃላችን (ከትዕዛዛችን) ጀርባ ይቆማል።   

   
ሰ.  የምንዋጋባቸው የጦር ዕቃዎች ሥጋዊ ሣይሆኑ መንፈሣዊ ናቸው። “…የጦር ዕቃችን ሥጋዊ 

አይደለምና፥ ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው፤” 2 ቆሮ 10፡4  
 

1. የጦር ዕቃዎቻችን የሚከተሉትን ያካትታሉ፤  
ሀ. የበጉ ደም (የእግዚአብሔር በግ ደም)  
ለ. የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም  
ሐ. የምስክርነታችን ቃል 
መ. ከሥጋዊና መንፈሣዊ ፍጥረት በላይ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት    
   በዕምነት በውስጣችን የሚኖርበት የተሠቀለው ሕይወታችን 
ሠ. ኃይለኛው የእግዚአብሔር ቃል፡- መፅሐፍ ቅዱስ   
 

 
ጥያቄ፡- ከሚከተሉት ጥቅሶች ውስጥ የትኞቹ መንፈሣዊ መሣሪያዎች ናቸው የተካተቱት  
 
ራዕ 12፡11 የበጉ ደም፣ የምስክርነታቸው ቃል፣ ለእግዚአብሔር የተሠጠ ሕይወት   
2 ቆሮ 10፡3-6 ------------------------------------------------------------------------------- 
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ፊሊ 2፡9-11 ---------------------------------------------------------------------------------- 
ገላ 2፡20 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
መልሶች፡- መንፈሣዊ የጦር ዕቃ፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ ክርስቶስ በእኔ ውስጥ መኖሩ  

 
ሸ.   እኛ ራሣችንን ለእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ስናዝገዛ ዲያብሎስንና የገሃነምን ሠራዊት በከፍተኛ  

ደረጃ መቋቋም እንችላለን።  
  
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- እኛ ቤተ ክርስቲያኑ የክርስቶስን ድል እና የሚቃወሙንን የጨለማ ኃይላት 
መሸነፍና መፍረስ በጌታ በኢየሱስ ስም እናውጃለን።  
 
ኤፌ 3፡8-10 “ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለ ጠግነት ለአሕዛብ እሰብክ ዘንድ፥ ሁሉንም በፈጠረው 
በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምሥጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ እገልጥ ዘንድ ይህ 
ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማንስ ለኔ ተሰጠ፤ ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ 
ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉት አለቆችና ሥልጣናት ትታወቅ ዘንድ፤ ይህም 
በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የፈጸመው የዘላለም አሳብ ነበረ፥ በእርሱም ዘንድ ባለ እምነታችን 
በኩል በመታመን ድፍረትና መግባት በእርሱ አለን። ስለዚህ ስለ እናንተ ስላለ መከራዬ 
እንዳትታክቱ እለምናችኋለሁ፥ ክብራችሁ ነውና።”  
 
የመጨረሻው ትልቁ የጦርነት ጥሪ ከጨለማው ኃይሎች ጋር የሚደረገው በሪቫይቫል (በመነቃቃት) 
ጊዜ ነው። ነገር ግን የሪቫይቫል (የመነቃቃት መጨረሻው ደግሞ፡- በሠይጣን ላይ የተገኘው 
የትንሣኤው ድል ውጤት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣትና፣ የሠይጣንና የሠራዊቱ 
ወደ ገሃነም እሣት መጣላቸው ናቸው። ዋች ማን ኒ (መንፈሣዊ ሰው ከሚለው መፅሐፍ የተወሠደ)  
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እኔ በክርስቶስ  

 
1. የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ (ሮሜ 8፡16)  
2. ከጠላት እጅ ድኛለሁ (መዝ 107፡2)  
3. ኃጢያቴ ይቅር ተብሎልኛል (ቆላ 1፡13-14)  
4. በፀጋው በእምነት ድኛለሁ (ኤፌ 2፡18)  
5. ፀድቄያለሁ (ሮሜ 5፡1)  
6. ተቀድሻለሁ (1 ቆሮ 6፡11)  
7. አዲስ ፍጥረት ነኝ (2 ቆሮ 5፡17)  
8. የመለኮታዊ ባሕሪ ተካፋይ ነኝ (2 ጴጥ 1፡4)  
9. ከሕግ እርግማን ተዋጅቻለሁ (ገላ 3፡13)  
10. ከጨለማው ሥልጣን ነፃ ወጥቻለሁ (ቆላ 1፡13)  
11. በእግዚአብሔር መንፈስ እመራለሁ (ሮሜ 8፡14)  
12. በምሄድበት ሁሉ በደህና ተጠብቄያለሁ (መዝ 91፡11)  
13. የሚያስፈልገኝን ሁሉ ተሞልቻለሁ (ፊሊ 4፡19)  
14. ጭንቀቴን ሁሉ በእርሱ ላይ እጥላለሁ (1 ጴጥ 5፡7)  
15. በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታሁ ነኝ (ኤፌ 6፡10)  
16. ኃይልን በሚሠጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ (ፊሊ 4፡13)  
17. የእግዚአብሔር ወራሽ ከኢየሱስ ጋር አብሬ ወራሽ ነኝ (ሮሜ 8፡17)  
18. የአብርሐም በረከቶች ወራሽ ነኝ (ገላ 3፡13-14)  
19. የጌታን ትዕዛዞች አከብራለሁ (ዘዳ 28፡12)  
20. በመግባትና በመውጣቴ ተባርኬያለሁ (ዘዳ 28፡12)  
21. የዘላለማዊው ሕይወት ወራሽ ነኝ (1 ዮሐ 5፡11-12)  
22. በመንፈሣዊ በረከት ሁሉ ተባርኬያለሁ (ኤፌ 1፡3)  
23. በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ (1 ጴጥ 2፡24)  
24. በጠላት ላይ የተሠጠኝን ሥልጣን እጠቀማለሁ (ሉቃ 10፡19)  
25. ከሁኔታዎች በላይ ነኝ እንጂ በታች አይደለሁም (ዘዳ 28፡13)  
26. ከአሸናፊዎች በላይ ነኝ (ሮሜ 8፡37)  
27. የእግዚአብሔርን መንግሥት በዚህ ምድር ላይ አስፋፋለሁ። (ማቴ 16፡19)  
28. በበጉ ደምና፣ በምሥክርነቴ ቃል አሸናፊ ነኝ (ራዕ 12፡11)  
29. ዕለት በዕለት ዲያብሎስን አሸንፋለሁ (1 ዮሐ 4፡4)  
30. በማየው ነገር አልናወጥም (2 ቆሮ 4፡18) 
31. በማየት ሣይሆን በዕምነት እራመዳለሁ (2 ቆሮ 5፡7)  
32. ከንቱ አስተሣሠብን አፈርሣለሁ (2 ቆሮ 10፡4-5)  
33. አዕምሮን ሁሉ ለክርስቶስ ለመታዘዝ እማርካለሁ (2 ቆሮ 10፡4-5)  
34. በአዕምሮዬ መታደስ እለወጣለሁ (ሮሜ 12፡1-2)  
35. ከእግዚአብሔር ጋር አብሬ ሠራተኛ ነኝ (1 ቆሮ 3፡9)  
36. የእግዚአብሔር ፅድቅ ነኝ (2 ቆሮ 5፡21)  
37. የኢየሱስ ምስያ ነኝ (ኤፌ 5፡1)  
38. የአለም ብርሐን ነኝ (ዮሐ 8፡12)  
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- በየእለቱ እንደ ክርስቲያን ከእነዚህ እውነቶች ሁለቱን ወይም ከዚያን በላይ 
አሠላስላቸው፣ የሚገጥሙህን ሁኔታዎች በክርስቶስ ኃይል ለመወጣት ብርታትን ታገኛለህ።   
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ገለልተኛ የሚባል ሥፍራ የለም … ሲ.ኤስ. ሌዊስ  
 

በሠማይና በምድር 
እያንዳንዷ ሣንቲ ሜትርና 
እያንዳንዷ ሠከንድ (ደቂቃ) 
በእግዚአብሔርና በሠይጣን 
የይገባኛል ፉክክርና 
ውድድር ውስጥ ስለሆነ ነፃ 
(ገለልተኛ) የሚባል ሥፍራ 
የለም።”- ሲ.ኤስ. ሌዊስ  
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ምዕራፍ 2፡ የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ  
- የጠላትን የመልሶ መያዝ (ማጥቃት) ሙከራ ማክሸፍ (ከዚህ በታች ያሉትን ምዕራፎች 

መርምራቸው፤ ነፃ ሆነህ እንድትቆይ ይረዱሃል።)  
 
 
ቁልፍ እውነት፤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕቃ ጦራችን ነው 
 
 
 
 
 
የትምህርቱ ዓላማ፤ እያንዳንዱን የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ለመረዳትና፣ ዕለት በዕለት ከሠይጣን ጋር 
በሚኖረን ግብ ግብ ተጠናክረን ለመቆም እንዴት እንደምንለብሠው ለመማር ነው።  
 
 
 
 
ቁልፍ ጥቅስ፤ ኤፌ 6፡11  
“የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ።” 
   
 
 
የምንባብ ክፍል፤ ኤፌ 6፡10-18  
ሀ. በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ (ኤፌ 6፡10) 
   

1. በክርስቶስ ደም ተረጭተን ከጠላት ኃይሎች ሁሉ ነፃ ስንሆንና በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ያን ጊዜ 
በጌታ ኃይለኞች እንሆናለን። ያን ጊዜ ከእኛ ሣይሆን ከእግዚአብሔር በሚመጣ ኃይል እንሞላለን። 
ይህ ኃይል እኛ ለእግዚአብሔር ስንገዛ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ከመኖሩ የተነሣ የሚመጣ ኃይል 
ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደ ሕይወት ያለው ውሃ ከውስጣችን ወጥቶ ይፈስሣል። ከዚያ በኋላ 
የተትረፈረፈ ሕይወት መኖር እንችላለን።  
 
ጥያቄ፡- ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት ጥቅሶች ውስጥ ምን ምን እውነቶችን ለራሣችን ልንወስድ 
እንችላለን?  
  1 ዮሐ 1፡9    1ቆሮ 16፡13    2 ቆሮ 12፡9  
  ኤፌ 1፡18-21   ዮሐ 7፡38    መዝ 18፡29-36    

 
ለ.  እኛ የዲያብሎስን ሥራ እንድናፈርስ የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሙሉ በሙሉ እንድንለብስ 

ታዘናል።   
 
 ጥያቄዎች፡-   ልትስት ትችላለህን?    ዲያብሎስ የሚፈልገው ምንድን ነው? 
    2 ቆሮ 11፡3     1 ጴጥ 5፡6-10  
 መልሶች   ------------------------------  --------------------------------------------  
 መልሶች   አዎን      የሚውጠውን ሰው  
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1. እኛ የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ እንድናነሣ፣ እንድንለብሠው ታዘናል፤ ከዚያ በኋላ ተጠናክረን 
ለመቆም እንችላለን። ከሙሉው የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ ተጠቅመን አሸናፊ ለመሆን የሚከተሉትን 
እርምጃዎች ልንወስድ ይገባናል።  
 
የውጊያ መመሪያ 3፡- የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ስንለብስ በመገለጥ መንፈስ ስለምንሞላ 
የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ በርትተን እንገኛለን። (ኤፌ 6፡11 ተመልከት)  
  

2. አንድ የተዋጀ አማኝ ከሠይጣን ጋር ለመፋለም ወዲያውኑ ዝግጁ ይሆናል። ጦርነቱንም በድል 
አድራጊነት ለማለፍ በእግዚአብሔር የጦር ዕቃ ታጥቆ ዝግጁ መሆን አለበት።   
 
ጄሲ ፔን ሌዊስ የተባለ ኃይለኛ የእግዚአብሔርን ጦርነት የሚዋጋ ክርስቲያን ሰው፣ ስለ 
የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ አስፈላጊነት ሲናገር እንዲህ ብሏል (ከሥር ያለውን ሣጥን ተመልከት) 
ከዚህ በታች የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ከመልበስ ጋር የሚያያዙ ሶስት ነጥቦችን ተመልከት፤ 
የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ በመልበስ የሚገኘውን ጥቅም ሙሉ ለሙሉ ታገኛለህን? ------------- 
“የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ እንደ ልብስና ከጠላት ጥቃት እንደመከላከያ ትጥቅ አንስቶ 
የሚታጠቀው አማኝ እራሱ በግሉ በጠላት ላይ በድል መረማመድ አለበት። ይህ እንዲሆን  
1. መንፈሱ የመንፈስ ቅዱስ መኖሪያ መሆን አለበት፤ ይህ ሲሆን በእግዚአብሔር ኃይል ተሞልቶ 

ይጠነክራል፣ አይናወጥምም።  
2. በአዕምሮው መታደስ አለበት (ሮሜ 12፡2) ማለትም አመለካከቱ በእውነት ብርሐን ተሞልቶ 

(ኤፌ 1፡18) የሠይጣንን ውሸቶች እየተካ፣ ሠይጣን ድሮ አንዴ የተጠቀመበትን የውሸት ማታለያ 
ሽፋን (ተረት) እያፈረሠ በአዕምሮው በመታደስ ተለውጦ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ 
መለየት አለበት።  

3. በሥጋው ለእግዚአብሔር መንፈስ መገዛት አለበት (1 ቆሮ 9፡25-27) ለእግዚአብሔር ፈቃድ 
በሕይወቱና በአገልግሎቱ ታማኝና ታዛዥ መሆን አለበት።”  

ጄሲ ፔን ሌዊስ፡ በቅዱሣን ላይ ያለ ጦርነት ከሚለው መፅሐፋቸው የተወሠደ 
 
ሐ.  ውጊያችን ከሠይጣንና በጭለማው ዓለም ከሚሠሩት የገሃነም አጋንንታዊ ኃይሎች ጋር ነው። (ኤፌ 

6፡12)  
1. የሠይጣን መንግሥት ክርስቲያንን ለማጥቃት ወታደራዊ የሥልጣን ተዋረድ ያለው መንግሥት 

ነው። በዚያም ኃይሉ የሰው ዘርን በመቃወም ከኤደን ገነት ጀምሮ ሲጠቀምበት ኖሯል።  
 
ሀ. በአየር ላይ ሥልጣን ያለው አለቃ ሠይጣን ነው። ሠይጣን መንግሥቱን ይመራል። 

በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥም የተለያዩ ስሞች አሉት። ከዚህ በታች የሚከተሉት ተዘርዝረዋል  
 ዲያብሎስ    ኤፌ 4፡27  
 ክፉው   1 ዮሐ 5፡19  
 ቤልሆር   2 ቆሮ 6፡15  
 የዚህ ዓለም አምላክ (ገዢ) 2 ቆሮ 4፡4 ዮሐ 14፡30  
 የክርስቶስ ተቃዋሚ  2 ተሠሎ 2፡3-10 1 ዮሐ 4፡3 
 ዘንዶው (ታላቁ ዘንዶ) ራዕ 12፡9  
 የቀደመው እባብ   ዘፍ 3፡1 ራዕ 12፡9  
 የወንድሞቻችን ከሣሽ  ራዕ 12፡10  
 ሠይጣን    1 ዜና 21፡1  
 ባለጋራችሁ   1 ጴጥ 5፡8   
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ለ. የጠላቶቻችን ጥቃቶች የተለያየ ደረጃ ላይ ከሚገኙ የጭለማው መንግሥት አባላት 
ሊሠነዘሩ ይችላሉ።  

 እነሱም ከ.  
 አለቆችና ሥልጣናት    ኤፌ 6፡12 ሮሜ 8፡38 1ቆሮ  

15፡24 ኤፌ 1፡21  
 ጌትነት፣ ዙፋናት     ኤፌ 1፡21 ቆላ 1፡16 2 ጴጥ  

2፡1 
 ከገዢዎች፣ ባለሥልጣኖች፣   ኤፌ 6፡12 (ከላይ ያሉትን  

ከክፋት መንፈሣዊያን ሠራዊት    ጥቅሶችም ተመልከት) 
 ክፉ መንፈስ (አጋንንት)    1 ሳሙ 18፡10 ሉቃ 8፡27  
 የሠይጣን መልዕክተኛ    2 ቆሮ 12፡7 (እና ሌሎችም)  

  
2.  ጠላት ሶስት ዋና ዋና የጥቃት መስመሮችን ይጠቀማል፤ እነሱም፡ ሥጋን፣ ዓለምንና፣ የሠይጣን 

(የአጋንንትን) ተፅዕኖ ናቸው። 
 

የጥቃት መሥመሩ የሚያመጣው ተፅዕኖ መቋቋሚያ ዘዴው 
ሥጋ ገላ 5፡19-21 መስቀል 

    ሮሜ 6፡6    
    ገላ 5፡24 

ዓለም  ዮሐ 15፡18-19 
1 ዮሐ 2፡15-17 
 
የአይን አምሮት  
ባለን ነገር መመካት 

መስቀል  
 ገላ 6፡14 
 1 ዮሐ 5፡3-5 

ሠይጣን፣ ዲያብሎስ፣ 
አጋንንቱ 

 ኤፌ 6፡12  
1 ጴጥ 5፡8  

መንፈሣዊ ውጊያ  
1 ዮሐ 3፡8-9  
ያዕ 4፡7  
መገዛት ለእግዚአብሔር  
መቃወም ዲያብሎስን  

 
3. በኃጢያትና በሠይጣን (በአጋንንት) እስራት ውስጥ መሆን አለመሆኔን እንዴት ለማወቅ እችላለሁ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ድል አድራጊው መንፈሣዊ ውጊያ 

 

16 
 

በተከታታይ ቁልቁል የሚያወርደው የኃጢያት ሠንሠለትና፤ ወደ ነፃነት የመላቀቂያው መንገድ  
 

   የኃጢያት ሠንሠለት    ነፃ መውጪያ መንገዶች  

          (ያዕ 1: 13-14)           ( ዮሐ 8: 36)  

        ነፃ መውጪያ መንገዶች  

    የኃጢያት ኃሣቦች         ትክክለኛ አስተሣሠቦች  

     የተሣሣቱ ምርጫዎች           ትክክለኛ ምርጫዎች  

      መጥፎ ልምምዶች             መቋቋም  

       ራሥን መግዛት አለመቻል              ራሥን መግዛት  

        እስራት      ያዕ 4:7         ነፃ መውጣት  
  

በሕይወት መሥክ ላይ በሙሉ ቁጥጥር ሥር መሆን  

(እዚህ ደረጃ ላይ ክፉው ዓለም ምሽግ ሠርቷል—ውጤቱም አጋንንታዊ 

እስራት ነው—ነፃ ለመውጣት የእግዚአብሔር ነፃ ማውጣት አስፈላጊ ነው)  

 
መ. በክፉው ቀን የጠላትን ጥቃት ተቋቁመን ፀንተን የምንቆመው የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር 

ዕቃዎች ለብሠን ስንታጠቅ ነው። (ኤፌ 6፡13)  
“ስለዚህ በክፉው ቀን ለመቃወም፥ ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ 
ጦር ሁሉ አንሡ።” ኤፌ 6፡13  

 
1. “አንሡ” ማለት “ያዙ” ማለት ሲሆን፣ ይህም የሚያሣየው ልክ አንድ ወታደር የጦር ልብሱን ለብሶና 

ትጥቁን ታጥቆ ምንም ሣይዛነፍበትና ምንም ሣይጎድልበት በንቃት እንደሚቆም ዓይነት ነው። 
2. “የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሁሉ” የሚለው እያንዳንዱ የጦር ዕቃ ስለ ክርስቶስ ባሕሪና ለኛ 

ስላደረገልን ነገር የሚያመለክት ነው። ወደፊት እያንዳንዱ የጦር ዕቃ እንዴት እንደሚተረጎም (ወደ 
ተግባር እንደሚለወጥ) እንመለከታለን። 

3. “በክፉው ቀን” የሚለው ቃል ከፍተኛ የጠላት ጥቃት የሚደርሱብንን ግዜያት ወይንም ወቅቶች 
የሚያመለክት ነው። ለምሣሌ ኢዮብ በሠይጣን ተፈትኖ ያለፈ፣ ትሁትና፣ የበሠለ፣ የእግዚአብሔርን 
ነገር የሚረዳና ጓደኞቹን በተግባር እሚያገለግልበት ደረጃ ላይ ለማብቃት በእግዚአብሔር ፈቃድ 
በክፉ ቀናት ውስጥ አልፏል። (ኢዮ 42፡8) እንግዲህ አሁን ነፃ ስለወጣህ፣ የምትዋጋው ውጊያ 
የእግዚአብሔርን ዓላማ ያሣካል። ስለዚህ ውጤቱ ምን ይሆናል? --------------------------------------- 
የሚከተሉትን ጥቅሶች አስቀድመህ አንብብና ለጥያቄው መልስ ስጥ  
 
1 ጴጥ 1፡3-9  
ጥያቄ፡- የመንፈሣዊ ውጊያ ወይም ፈተና ለኔ ያለው ፋይዳ ---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ነው።  
 
መልሶች፡- ሊያጠራኝ (እንዲያጠራኝ)ና ፣ እንዴት እንደምፀልይና ለሌሎችም እንደምዋጋ 
ሊያስተምረኝ ነው  

4. እኛ “ፈፅመን የምንቆመው” ለእግዚአብሔር በመገዛት፣ በክርስቶስ ያገኘነውን ደረጃ አክብረንና 
ጠብቀን፣ ዲያብሎስን ስንቃወም ነው። ፀንተን ስንቆም በመንፈሣዊ ውጊያ አሸናፊዎች እንሆናለን። 
ውጊያው ወይም ፈተናው ሲያልቅም በቆምንበት ሥፍራ ፍፁማን ሆነን ፀንተን እንደምንገኝ ጌታ 
ኢየሱስ አስተማማኝ ቃሉን ሠጥቶናል። (1 ጴጥ 5፡8-10)  
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“በመንፈሣዊው ዓለም የዕረፍት (የበዓል) ቀን የሚባል የለም … ካለ የእግዚአብሔር ሙሉ የጦር 
ዕቃ ለብሶ መገኘት ውጪ ከተያያዝንበት ውጊያ በበቂ ሁኔታ የሚያተርፈን ኃይል የለም። ነገር ግን 
የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃዎች ሙሉ ለሙሉ ለብሶና ታጥቆ መገኘት፤ ብልጥ፣ አታላይና፣ 
ኃይለኛ፣ ከሆነው ጠላታችን ይከላከልልናል፤ ከዚያ ውጪ ምንም ማድረግ አንችልም።” ዶ/ር ማርቲን 
ሎይድ ጆንስ፤ (ክርስቲያን ወታደር፡- ከሚለው ፅሁፋቸው የተወሠደ) 
  

ሠ. የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ (ኤፌ 6፡13-17)  
“ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፤ ምኞቱንም እንዲፈጽም ለሥጋ አታስቡ።” ሮሜ 13፡
14  
 
የውጊያ መመሪያ 4፡- እያንዳንዱን የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ለብሶ (ታጥቆ) መገኘት፤ በጠላት 
ጥቃት ሥር በምንሆንበት ጊዜ ካለመናወጥ ፀንተን እንድንቆም አስተዋፅኦ ያደርግልናል።  
 

1. የ “እውነትን ቀበቶ” በወገብህ ዙሪያ ታጠቅ (ኤፌ 6፡14)  
“እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ፥” (ኤፌ 6፡14)  
 
ሀ. “ቁሙ” የሚለው ቃል ተግባራዊ የሆነ ወታደራዊ አቋቋም ሲሆን፤ በጦር ሠራዊት ውስጥ 

ምድብ መስመራችንን ለቅቀን እንደማንወጣ ያመለክታል። በጦር ሠራዊት ውስጥ ሁሉም 
ወታደሮች አንድ ዓይነት ተግባር (ሥራ) ላይኖራቸው ይችላል፤ ይሁን እንጂ ዓላማቸው 
አንድ ነው፣ ይኸውም የሠይጣንን ሠራዊት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድል መደምሠስና 
ከጭለማው ሐብት መዝገብ መበዝበዝ ነው። ኢሣ 45፡2-3 አንብብ “በጨለማ የነበረችውን 
መዝገብ፣ በሥውርም የተደበቀችውን ሐብት” የሚባሉት ምን ምን ናቸው (ይመስሉሃል)። 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 መልሶች፡- የጠፉ ነፍሣት፣ ያልዳኑ ሰዎች ነፍሶችና፣ በእስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። 
ለ. ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ” የሚለው ዓረፍተ ነገር የወገባችንን ዙሪያ በእውነት 

መታጠቅን የሚያሣይ ነው። የጥንት የሮማ ወታደሮች ቀበቶ ይታጠቁ ነበር። ይህ የጦር 
ዕቃ መሠረታዊ ወታደራዊ ትጥቅ ሲሆን አንድ ጎን ላይ ሠይፍ የሚንጠለጠልበት 
ማንጠልጠያ በሌላ በኩል ደግሞ ሶስትና ከዚያ በላይ የቆዳ ጠፍሮችና የስንቅ መያዣ 
ኮሮጆንም ይይዛል። (ሥዕሉን ተመልከት ገፅ 25-27)  

ሐ. “እውነት” የሚያመላክተው እውነታን ወይም እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔር ራሱን 
አካፍሎናል ማለትም እውነትን ሰው በሚገባው መልኩ ገልፆታል። ይህንንም እውነት 
በልጁ አማካኝነት ወደ ምድር አደረሠልን። እግዚአብሔር በመፅሐፍ ቅዱስ፣ በልጁ 
በኢየሱስ ክርስቶስና፣ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ስለ እውነት ሊያሣስበን ይናገረናል። 

   
  የሚከተሉትን ጥቅሶች አንብብና ስለ እውነት ያለህን ትንተና ግለፅ፤  
   ዮሐ 8፡31-32    ዮሐ 14፡6፣17  
  እውነት ማለት -------------------------------------------------------------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  መልሶች፡- የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠውነት፣ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ ነው።  
   
  ተግባራዊ አፈፃፀም፡- የእውነትን ቀበቶ ታጥቀናል የሚባለው እኛ በእግዚአብሔር ቃል ላይ 

የተመሠረተ የማያወላውል አቋም ይዘን ውሸትን ስንቋቋመው ነው። 
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2. “የፅድቅን ጥሩር” ልበስ (ኤፌ 6፡14)  
 
ሀ. የሮማ ወታደሮች ይታጠቁት የነበረው ጥሩር ከነሐስ ወይም ከብረት የተሠራ ሆኖ ቀበቶው 

ላይ ባሉት ሶስት የቆዳ ጠፍሮች አማካኝነት እንዳይነቃነቅ ይታሠራል። ጥሩር 
የሚያገለግለው እንደ ልብና ሣንባ የመሣሠሉትን የሠውነት ክፍሎች ከሚሠነዘር ወይም 
ከሚወረወር ፍላፃ ለመከላከል ነው። (ሥዕሉን ተመልከት ገፅ 25-27)  

ለ. ልባችን የእግዚአብሔር (ሕግ) ቃል የሚገኝበት (የሚቀመጥበት) ስለሆነ በደንብ መጠበቅ 
አለበት። የሰው ልብና የሕሊና ሕግ የአንድን ክርስቲያን አታድርግ፣ አድርግ ዝንባሌና 
ባሕሪ የሚወስኑ በመሆናቸው፤ ሁልጊዜ ከጠላት ክስና ተፅዕኖ ነፃ ወጥተው መገኘት 
ይኖርባቸዋል።  

 ከዚህ በታች ባሉት ጥቅሶች ውስጥ በእውነት ውስጥ የመኖር ጥቅሞችን እናገኛለን።  
  መዝ 19፡14   መዝ 119፡11   ምሣሌ 4፡20-23  
ሐ. ፅድቅ (ቅድስና) ምንድን ነው? ፅድቅ (ቅድስና) በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፅድቅና ቅድስና 

በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ መገኘት ሲሆን፤ ክርስቶስ ዕንከን የሌለበት የሕሊና ሕጋችን፣ 
ጥበባችን፣ ውበታችን፣ ፅዳታችን (ንፅህናችን)ና፣ ቅድስናችን ነው። ስለዚህ ምድር 
ብትናወጥ አንፈራም፤ የኢየሱስ ክርስቶስን የፅድቅ አጥር ከሣሽ ጥሶ በክሱ ወደ እኛ ሊገባ 
አይችልም። 

  
 1 ቆሮ 1፡30-31 እንዲህ ይላል፡- “ነገር ግን፦ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደ 

ተጻፈው ይሆን ዘንድ፥ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናም ቤዛነትም 
በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችሁ ከእርሱ ነው።”  

  
 ጥያቄ፡- ቅድስና ወይም ፅድቅ ማለት በአንተ ግንዛቤ እንዴት ትገልፀዋለህ?  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
መ. ነብዩ ኤርሚያስ ከላይ ባሉት ክፍሎች የተጠቀሱትን እውነቶች ለመግለፅ በኤር 23፡6 ላይ 

እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር። “በዘመኑም ይሁዳ ይድናል እስራኤልም ተዘልሎ ይቀመጣል፥ 
የሚጠራበትም ስም፦ እግዚአብሔር ጽድቃችን ተብሎ ነው።”  

ሠ. ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በኋላ የዚያን ትንቢት ፍፃሜ በሮሜ 5፡18 ላይ እናገኛለን 
እንዲህ የሚል ቃል፡- “እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኵነኔ ወደ ሰው ሁሉ 
እንደ መጣ፥ እንዲሁም በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ሕይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው 
ሁሉ መጣ።” 

 2 ቆሮ 5፡21 ደግሞ እንዲህ ይለናል፡- “እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን 
ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ ኃጢአት አደረገው።”  

ረ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- እኛ በልባችን እንዳንረክስ ስንወስንና፣ የክርስቶስ ፅድቅና ቅድስና የኛ 
ነው ብለን አክብረን ስንይዘው የሠይጣንን ክስ ለመቋቋም ጠንክረን እንገኛለን።  

  
 በሮሜ 8፡31-33 ላይ “እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ 

ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው 
ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር 
የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፥ …” 

ሰ.  ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዕለት በዕለት በእርሱ ቅድስናና ፅድቅ 
ተጠብቀህ ስለምትኖር አመስግነው። ፈቃድህ፣ በኃጢያት፣ በዓለም ምኞት፣ ወይንም 
በሠይጣን ሐሠተኛ ክሶች እንዳይበከልብህ ቁርጠኛ ውሣኔ አድርግ።  
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3. “በሰላም ወንጌልም በመዘጋጀት እግሮችህ ተጫምተው ቁም፣” (ኤፌ 6፡15)  
 
ሀ. እግሮችህ ጦርነት ለመጋጠም ዝግጁ የሚያደርጋቸውን ቅርፅ እንዲይዙ አድርገህ መቆም 

አለብህ። የሮማ ወታደሮች ይጫሙዋቸው የነበሩት የሠንደል ጫማዎች፤ እግር ላይ 
የሚታሠሩባቸው የቆዳ ጠፍሮች ያሏቸው ሆነው ከሥር ደግሞ መሬትን መቆንጠጥ 
የሚያስችሏቸው ጉጦች ስላሏቸው፤ ወታደሮቹ እንደልባቸው ወዲያና ወዲህ መንቀሣቀስና 
መተጣጠፍ እንዲሁም እንዳይንሸራተቱ የሚችሉበትን ዐቅም በውጊያ ወቅት 
ያጎናፅፏቸዋል። (ሥዕሎችን ተመልከት ገፅ 25-27)   

  
 የውጊያ መመሪያ 5፡- ከጠላት ጋር ስትጋጠም፤ አንዴ ጦርነት ከተጀመረብህ፤ መሠረታዊ 

አቋምህን አጥብቀህ ያዝ እንጂ ወደኋላህ አትመለስለት ለጠላትህ፤ድል እንዳይመስለው ኋላ 
እንዳትበሣጭበትና እንዳይቆጭህ።  

ለ. “መዘጋጀት” ወይንም “ዝግጁነት” የሚባለው የሠላም ወንጌል አስፈላጊነት ወይም ጥቅሙ 
ሙሉ ለሙሉ ሲገባን የምንወስደው የአቋም እርምጃ ወይንም የምንገኝበት የውሣኔ ደረጃ 
ወይንም ሥፍራ ነው። ይህም የሠላም ወንጌል እኛና መሠሎቻችንን ከእግዚአብሔር ጋር 
ያስታረቀ ከመሆኑም በላይ የሠይጣንን መንግሥት ሙሉ ለሙሉ እንደተሸነፈ የሚያውጅ 
አዋጅ ነው።  

ሐ. እስቲ ከዚህ በታች ያሉትን ጥቅሶች ተመልክተህ ምን ምን ዓይነት እውነቶችን ስለዚህ 
ትጥቅ ማግኘት እንደምትችል ዕይ?  

  
1. ሉቃ 12፡35 ------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ዮሐ 14፡27 -------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ሮሜ 10፡15 ------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ኤፌ 3፡8-10 ------------------------------------------------------------------------------------ 
5. ቆላ 1፡20-23 ------------------------------------------------------------------------------------ 
6. ቆላ 3፡15 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ተስማሚ መልሶች፡- 
1. በመታጠቅ መዘጋጀት 
2. ኢየሱስ ሠላሙን ሠጥቶናል፤ የሚፈራ ወይንም የሚጨነቅ ልብ አልሠጠንም 
3. የሠይጣንን መሸነፍና የምሥራቹን ቃል የሚያመጡ እግሮቻቸው ያማሩ ናቸው 
4. ሠይጣንና ሠራተኞቹ የእግዚአብሔር ጥበብ እንደሚበልጥ ያውቃሉ 
5. ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀናል፤ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠላም አለን 
6. የእግዚአብሔር ሠላም በልባችን እንዲገዛ እንፈቅድለታለን    

 
መ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- በሠላም ወንጌል ላይ ያለንን የድል አድራጊነት አቋም ለማወጅ፡-  
 “እኔ በክቡር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደተዋጀሁ አምናለሁ፤ አውጃለሁ፤ የኃጢያት 

መዝገብ ተሠርዞልኛል፣ ኃጢያቴ ይቅር ስለተባለልኝ በክርስቶስ ፅድቅና ቅድስና እቆማለሁ። 
የእግዚአብሔር ሠላም ከኔ ጋር ነው። የበደሉኝን ሰዎች ሁሉ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ይቅርታ ይቅር ብያቸዋለሁ፤ ከእንግዲህ ወዲያ ምንም ዓይነት የኃጢያት (የበደል) 
ትውስታ አልይዝባቸውም፤ የረገሙኝንና፣ ያስመረሩኝን ሰዎች እባርካቸዋለሁ፤ መልካምም 
ላደርግላቸው እፈልጋለሁ እንጂ ልጎዳቸው አልፈልግም። በሠላም ወንጌል ላይ ፀንቼ 
በመቆም በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድፍረት መመኪያ የሆነኝን ወንጌል በነፃነት አውጃለሁ፤ 
አክብሬም እይዘዋለሁ።” ብለህ ፀልይ።  
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4. የሚንበለበሉትን የጠላት ኃሣቦች ለማጥፋት እንድትችል ከሁሉም አስቀድመህ የእምነትን ጋሻ 
አንሣ (ኤፌ 6፡16)  
 
በቆላ 2፡6-7 ላይ እንዲህ ይላል፡- “እንግዲህ ጌታን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ተቀበላችሁት በእርሱ 
ተመላለሱ፤ሥር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ፥ እንደ ተማራችሁም በሃይማኖት ጽኑ፥ ምስጋናም 
ይብዛላችሁ።” 
 
ሀ. “የእምነትን ጋሻ አንሱ” ማለት ጦርነት በምትጋጠሙበት ጊዜ ሁሉ አንሡት ማለት ሲሆን፤ 

የጥንት ሮማውያን ወታደሮች ይጠቀሙበት የነበረው ጋሻ ለውጊያ ጊዜ እንዲመች ተደርጎ 
የተሠራ ስለሆነ በፍጥነት ወደፈለጉት አቅጣጫ በማዘዋወር ለመመከት ያስችላል። 
ወታደሮቹ ያደርጉት የነበረው ልክ ጦርነት ሲገቡ ጋሻውን ውሃ ውስጥ ይነክሩት ስለነበረ 
የጠላት ፍላፃዎችን ነበልባሎች የማጥፋት ዐቅም ነበረው። ለአንድ ክርስቲያን ወታደር 
የእግዚአብሔር ቃል የእምነቱን ጋሻ የሚያረጥብበት (የሚያጠነክርበት) ውሃ ነው። ይህም 
ማለት የእምነት ጋሻችንን ከመጠቀማችን በፊት ውስጣችንን በእግዚአብሔር ቃል እውነቶች 
መሙላትና (መሞላት) አለብን፤ ይህ ነው የሚንበለበሉትን የጠላት ኃሣቦችና ክሶች 
ሊያመክን የሚችለው። (ሥዕሉን ተመልከት ገፅ 25-27)  

ለ. እምነት ምንድን ነው? እምነት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት በግልህ ማመን ሲሆን 
በእምነት አይን ነገሮችን ኢየሱስ እንደሚያያቸው እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስፈልገንን ሁሉ እንደሚፈፅምልን እናምነዋለን ማለት ነው። 
ከእግዚአብሔር የተሥፋ ቃሎች አንፃር የኛ እምነት ተስፋ የምናደርጋቸውን ነገሮች 
እንደተቀበልን የምንረዳበትና፤ ያልተፈፀሙ ተስፋዎች ደግሞ እንደሚፈፀሙ የሚያረጋግጥ 
ማስረጃ ነው። በዚህ ዓይነት ምንም እንኳን የሚገጥሙን ችግሮች፡- እኛ ከሚገባን ውጪ 
ቢሆኑብንም፣ ከስሜታችን ቁጥጥር ውጪ፣ ከሁኔታዎች፣ ወይንም ጠላት ከሚያመጣብን 
ውሸቶች ጋር የማይመሣሠሉ ቢሆንም እኛ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለመደገፍ እንወስናለን 
ማለት ነው።  

ሐ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡-  
 ጥያቄ፡- ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ጥቅሶች ውስጥ ስለ እምነት ጋሻህ ምን እውነቶችን 

ታገኛለህ?  
1. ዕብ 11፡1 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ምሣሌ 30፡5 ------------------------------------------------------------------------------------ 
3. ማቴ 17፡19-20 -------------------------------------------------------------------------------- 
4. ማር 11፡22-24 --------------------------------------------------------------------------------- 
5. ሉቃ 17፡5-6 ------------------------------------------------------------------------------------  
 
ተስማሚ መልሶች፡-  
1. ስለ እምነት ፍቺ (ትርጉም)  
2. እግዚአብሔርና ቃሉ የእኛ የእምነት ጋሻ ናቸው  
3. የሠናፍጭ ቅንጣት የሚያክል ዕምነት ተራሮችን ያንቀሣቅሣል፣ አጋንንትን ያስወጣል  
4. በእምነት መፀለይ መልስ ያስገኛል። 
5. ኢየሱስ የታናሽ እምነት ሚና በመንፈሣዊ ጦርነት ውስጥ ትልቅ ጥቅም እንዳለው 

ተናግሯል።  
 
መ. “የዕምነትን ጋሻ አንሱ” የሚለውን ትዕዛዝ ለመተግበር የሚረዱ አምስት መንገዶች ያሉ 

ሲሆን እነሱም፡-  
1. የእምነት ጋሻህን ለማጠንከር የእግዚአብሔርን ቃል ዕለት በዕለት ውሠድ/አንብብ/ስማ 

ሮሜ 10፡17  
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2. የእግዚአብሔር የተሥፋ ቃሎች ለምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ መነሻ እንደሆኑልህ 
አምነህ ተቀበል። ዕብ 11፡17-18  

3. በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተህ፣ የመንፈስ ፍሬዎች በሕይወትህ የሚታዩብህ ሰው ሁን። 
ኤፌ 5፡18   ገላ 5፡22-23  

4. በድንገት በጦርነት ውስጥ ራስህን ብታገኝ በፍጥነት የእምነትን ጋሻ አንሣ። 1 ጴጥ 
1፡6፣7፣13  

5. በክርስቶስ ተሞልተህ በእርሱ ባለህ ፀጋ በርታ። 1 ጴጥ 1፡8 ቆላ 3፡1  ዕብ 12፡1-2  
 
ሠ. ጠላት የእኛ እምነት እንዳይሠራ የሚያደርግበት የራሱ የሆነ ሥልታዊ እርምጃ ያለው 

ሲሆን ዋና ዋናዎቹ እምነታችንን የሚያዳክምባቸው ዘዴዎቹ፡- ጥርጣሬን፣ ፍርሐትን፣ 
ግዴለሽነትን፣ አለማመንን፣ ወይንም ተሥፋ ማጣትን በእኛ ላይ በመልቀቅ ነው።  

ረ.  ተግባራዊ አፈፃፀም፡- እኔ የእምነት ጋሻዬን በማንሣት የእግዚአብሔር እውነቶች 
ከሚንቦገቦገው የጠላት ውሸት ወይም ምርጫ አንፃር እንደሚበልጡብኝ በእምነት 
እናገራለሁ።    

 
5. “የመዳንንም ራስ ቁር” አንሣ (ኤፌ 6፡17)  

 
ሀ. ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ከሁሉ ነገር በላይ ራስ ስለሆነ እርሱ አለቃችን ነው። የመዳናችን 

ራስ ቁር የአሸናፊነታችንን ማዕረግ (ደረጃ) (position) የሚያመለክት ነው። ይህም የሆነው 
ከጭለማው መንግሥት ተላቅቀን ቋሚ የሆነውን የእግዚአብሔር ልጅነት ስንጎናፀፍ 
ያገኘነው ማዕረግ (ደረጃ) (position of victory) ነው።  

ለ. የጥንት የሮማ ወታደሮች ያደርጉት የነበረው የራስ ቁር እነሱን ለመለየት የሚያስችላቸው 
ቀይ የሚያምር ቁንጮ ነበረው። ይህም መለያ በየትኛው ሠራዊት ውስጥ እንደሚያገለግሉ 
የሚገልፅ ነበር። ልክ እንደዚያው ሁሉ መዳናችን፤ ከበጉ ከኢየሱስ ደም በታች የተሠለፍን 
የመስቀሉ ወታደሮች መሆናችንን ለጠላት ይገልፅለታል።  

 
 “እርሱ ከጨለማ ሥልጣን አዳነን፥ ቤዛነቱንም እርሱንም የኃጢአትን ስርየት ወዳገኘንበት 

ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰን።” ቆላ 1፡13  
ሐ. የሰው አዕምሮ፤ ሠይጣንና ክፉ መናፍስቱ እውነትን በመቃወምና በመፎካከር ሥፍራ 

ለመያዝ፤ ክፉ ኃሣቦችን፣ የተሣሣቱ ምክሮችን፣ የተሣሣቱ ግምቶችን፣ የተዛቡ 
አመለካከቶችንና፣ ልበ ወለዶችን የሚያስተጋቡበት የጦር ሜዳ ነው። ጠላት በአዕምሮአችን 
ውስጥ ያኖራቸው የውሸት (የስህተት) ግንቦች፤ በጌታ ነፃ የወጣን ጊዜ ተንደው ፈርሠዋል፤ 
ከዚያ በኋላ ግን አዕምሮአችን እግዚአብሔር ወዳቀደለት የተሻለ ደረጃ መምጣት ስላለበት 
በእግዚአብሔር እውነቶች መሞላት አለበት። (ምዕራፍ 5.’ን ተመልከት)  

  
 “በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን፥ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም፤ የጦር 

ዕቃችን ሥጋዊ አይደለምና፥ ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው፤ 
የሰውንም አሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት ላይ የሚነሣውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ 
እናፈርሳለን ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን፥” 2 ቆሮ 10፡3-5  

  
 ጥያቄ፡- ከዚህ በታች የተፃፉት ጥቅሶች ስለ አዕምሮ ምን ይላሉ?  
  ፊሊ 2፡12-13   ሮሜ 12፡2  
 
መ. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠላቶቻችን መዳኛችን ነው  
 ዘካርያስ ስለ ክርስቶስ የተነበየው ትንቢት እንደተፈፀመ አስተውል  
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 “የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ፥ ጐብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጎአልና፤ ከጥንት ጀምሮ 
በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደ ተናገረ፥ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን 
አስነስቶልናል፤ ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው፤ እንደዚህ 
ለአባቶቻችን ምሕረት አደረገ፤ ለአባታችን ለአብርሃምም የማለውን መሐላውን ቅዱሱን 
ኪዳን አሰበ፤ በእርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስናና 
በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን።” ሉቃ 1፡68-75  

 
ሠ. የመዳናችን ራስ ቁር መዋጀታችንንና በብርሐን መንግሥት ውስጥ እንደ የክርስቶስ ወታደር 

ያለንን የማዕረግ ቦታ (position) ያመለክታል።  
ረ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- እኛ በክርስቶስ ባገኘነው አዲስ ማንነት ላይና ከክርስቶስ ጋር ባለን 

ዘላቂ ሕብረት ላይ የሚሠነዘረውን የጠላት ጥቃት እንዴት እንደምንከላከለው ከዚህ በታች 
ተመልከት፡-  

  
1. አንተን በኃጢያት ውስጥ የሚያስገቡ ኃሣቦች ሥር እንዲሠዱ አትፍቀድላቸው፤ 

ይልቁንም ገና ከመነሣታቸው አምክናቸው እንጂ፤ ያዕ 4፡7  
2. የግል የራስህን አስተሣሠብ፣ ከሠይጣንና አጋንንቱ ከሚመጣው አስተሣሠብ ጋር 

ያለውን ልዩነት ለመለየት ራሥህን አስለምድ። ለምሣሌ ጠላት በውስጣችሁ ሆኖ እኔ 
እያለ ሊያስወራችሁ ይችላል፤ እንደ “እኔ አልረባም” ብላችሁ የራሣችሁም ኃሣብ 
ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን የምትሠሙት ድምፅ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር 
የማይስማማ ከሆነ፤ ማለትም ስለ እግዚአብሔር እውነትና በክርስቶስ ካላችሁ ማንነት 
ጋር የማይጣጣም ከሆነ፤ ኃሣቡ ከጠላት ነው ማለት ነው።  

3. ሠይጣን በተደጋጋሚ ሰዎችን የሚያጠቃው በአዕምሮአቸው ውስጥ ያልሆነ ኃሣብ 
በመጨመር ነው። ሠይጣን አዕምሮህን ከያዘ በማንነትህ ላይ ጣልቃ ገብቷል ማለት 
ነው 2 ቆሮ 10፡4-5 ስለዚህ ወዲያውኑ በእውሸቶቹ ላይ ነቅተህ እውነትን 
ተናገርባቸው፤ ይህ የመልሶ ማጥቃት የውጊያ መመሪያ ነው፤ መልሶ ማጥቃቱን 
(መመከቱን/መከላከሉን) በቶሎ ካደረግከው የሚደርስብህ ጉዳት አነስተኛ ነው።  
 

4. ጠላት ስሜቶችህን ሲያጠቃ (ሲገዛ)፣ ስሜቶችህን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሣልፈህ 
በመስጠት የጌታን ስሜቶችና የሕይወት ልምምድ እንደምላሽ አድርገህ ተጠቀም።  
 
“ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ።” ፊሊ 4፡13  

   
6. “የመንፈስንም ሠይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው።” ኤፌ 6፡17  

 
ሀ. የተነገረው (የተፃፈው) የእግዚአብሔር ቃል ጠላትን ማጥቂያ መሣሪያ ነው፤ ስለዚህ 

ኢየሱስ በምድረበዳ በሠይጣን ሲፈተን እንደተጠቀመበት ሁሉ እኛም እንጠቀምበታለን። 
ለምሣሌ  

 “ሂድ፥ አንተ ሰይጣን ለጌታህ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፎአልና 
አለው።ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው፥ …” ማቴ 4፡10-11 እንላለን።  

   
 ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ሠይጣን አንተን ለማድከም ብሎም ለማሸነፍ ለሚያቀርብልህ 

ሥልቶች ወይንም ውሸቶች ተስማሚ መልስ የሚሆን ጥቅስ ከእግዚአብሔር ቃል 
ተናገርባቸው፤ ያም ቃል የሠይጣንን መጥፎ ዕቅድ ያፈርሣል።  

ለ. እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ስላለው ኃይልና ስለመልዕክቱ ዓላማ ምን ይላል? 
የሚከተሉትን ኃሣቦች ተመልከት፡-  
1. “ሕግህን ለሚወድዱ ብዙ ሰላም ነው፥ ዕንቅፋትም የለባቸውም።” መዝ 119፡165 
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2. 2 ጢሞ 2፡15 ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡ እንድንይዘው እንዲህ ይለናል፤ 
“የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሠራተኛ ሆነህ፥ የተፈተነውን 
ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ።” 

3. የእግዚአብሔር ቃል ኃይል በዕብ 4፡12 ላይሥዕላዊ በሆነ መልኩ እንዲህ ተቀምጧል፡
- “የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ 
ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ 
ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል፤”   

  
ሐ. የጥንት ሮማውያኖች ሠይፍም በሁለት በኩል የተሣለ ስለታምና በጣም የሚያስፈራ 

መሣሪያ ነበር። ወታደሮቹም ዋና የማጥቂያ መሣሪያቸው ስለሆነ ቀን ከሌሊት ሳይሉ 
በወገባቸው ይታጠቁት ነበር። ለእኛም የእግዚአብሔር ቃል ዋናው የማጥቂያ መሣሪያችን 
በመሆኑ ቀን ከሌሊት ሳንል እያነበብነውና እያሠላሠልነው፡ መውጣት፣ መግባት፣ 
መተኛት፣ መነሣት፡- አለብን። ከጠላታችን ሠይጣንና ከሠራዊቱ ጋር ስንዋጋ 
የእግዚአብሔርን ቃል በዘዴ መጠቀም ብቻ ነው ጠላትን ሊያሸንፈው የሚችለው። ሠይጣን 
ለእግዚአብሔር ቃል ይንቀጠቀጣል፣ ሊያስወጣው የሚችል ኃይል እንዳለውም ያውቃል። 

 
  

7. ዘወትር በመንፈስ ፀልይ፣ … ስለ ቅዱሣን ሁሉ እየለመንህ በመፅናት ሁሉ ትጋ፤ (ኤፌ 6፡18)  
 
ሀ. የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው እንዴት መፀለይ እንዳለብን የሚያውቅልን፤ ስንፀልይ 

በመጀመሪያ ራሣችንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሠማዩ አባታችን ማስረከብ አለብን። 
እንዴት እንደፈቃዱ መፀለይ እንዳለብን እንዲያሣየንም እንጠይቀው፣ ከዚያም ጌታን 
ለማዳመጥ ጊዜ እንስጠው።  

ለ. እኛ በመከራ ፅናትና በሠቆቃ ውስጥ ለሚያልፉ ቅዱሣን ስንፀልይ ጠላትን የምንዋጋበትን 
ኃይል እናገኛለን፤ በጠላት የተወሠደብንንም እናስመልሣለን። ፀሎት በጠላት ወጥመድ 
እንዳንያዝ ይጠብቀናል። ኢየሱስ በታላቂቱ የፈተናው ሠዓት ለአለም ሕዝብ ያማልድ 
በነበረበት ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብሏቸዋል፡-  

   
 “ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፤ መንፈስስ ተዘጋጅታለች ሥጋ ግን ደካማ ነው 

አለው።” ማቴ 26፡41    
 
ሐ. ሐዋርያው ጳውሎስ ወንጌልን ያለፍርሃት በድፍረት እንድሠብክ ፀልዩልኝ ብሎ ቅዱሣንን 

ጠይቋል። የሮማ ወታደር ደፋር ነበር ይባላል። ልክ እንደ ጳውሎስ እኛ ክርስቲያኖች 
አንዳችን ለሌላችን ወንጌልን በድፍረት ያለፍርሃት መስበክ እንድንችል እንፀልይ። ኤፌ 6፡
19-20  

መ. በመንፈስ እየፀለይን መሆናችንን እንዴት እናውቃለን? በእግዚአብሔር መንፈስ እየፀለይህ 
መሆኑንና አለመሆኑን እርግጠኛ ለመሆን የእግዚአብሔርን ቃል እየተጠቀምህ ፀልይ። 
ቀስ በቀስ የመንፈስ ነፃነትን በማግኘት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ መፀለይ ታድጋለህ። 

ሠ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- የእግዚአብሔር መንግሥት እንዲሠፋ ለእኛ ለራሣችንና፣ ለሌሎች 
በምንፀልይበት ጊዜ ልንተገብራቸው የሚገቡንን መመሪያዎች ከዚህ በታች ከቁጥር 1-9 
ተዘርዝረውልናል፡-  

  
1. ኤፌ 1፡15-23 - በመጀመሪያ ለራስህ ቀጥሎ ለሌሎች ፀልይ  
2. ኤፌ 3፡14-21 - ኃይል እንድትሞላ፣ የውስጥ ጥንካሬ እንድታገኝ፣ የክርስቶስን 

መገኘት እንድትቀዳጅ፣ እንዲሁም የክርስቶስ ፍቅር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዴት 
እንደሚሠራ የመረዳት ችሎታ እንድታገኝ ፀልይ።  
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3. 2 ቆሮ 4፡3-4 - ሠይጣን ማሣወሪያውን ከምትፀልይላቸው ያላመኑ ሰዎች አዕምሮ 
ላይ እንዲያነሣ እዘዘው፤ ወንጌል ገብቷቸው ክርስቶስን ይቀበሉ ዘንድ፤  

4. ፊሊ 3፡10-11 - ክርስቶስንና፣ የእርሱን ኃይል፣ እንድትረዳና፣ በመከራውና 
በትዕግሥቱ ተካፍለህ፤ ከእርሱ ጋር ሕብረት እንዲኖርህ ፀልይ።  

5. ፊሊ 4፡6-7 - ፀልይ እንጂ አትጨነቅ።  
6. ሕዝ 22፡30-31 - መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራህ፡- ለምትወዳቸው ሰዎች፣ ለቅዱሣን፣ 

ለአገርህ፣ ለህዝብህ፣ ወዘተ… ማልድ።  
7. 2 ተሠሎ 1፡11-12 - የእግዚአብሔር ዓላማ በሕይወትህ እንዲፈፀምና ጌታ ኢየሱስ 

ክርስቶስ እንዲከበርብህ ፀልይ።  
8. 2 ተሠሎ 3፡1-3 - ከክፉ ሰዎች እንድትድኑና ለመንፈሣዊ ውጊያ እንድትበረቱ 

ለራስህና ለሌሎች ክርስቲያኖች ፀልይ።  
9. 1 ጢሞ 2፡1-4 - ለመሪዎች ሁሉና ለሰዎች ሁሉ እንዲድኑ መንፈስ ቅዱስ በመራህ 

መጠን ፀልይላቸው።  
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የጥንት የሮማ ወታደሮች የጦር ዕቃዎች  

                              
የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የሮማ ወታደር  

 
ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌ 6 ላይ ስለ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ይገልፃል። ሐዋርያው ጳውሎስ 
መልዕክቱን ይፅፍ በነበረበት ጊዜ ልክ በሥዕሉ ላይ እንደተመለከተው ዓይነት ትጥቅ በለበሰ የመቶ አለቃ 
ታስሮ ይጠበቅ ነበር።  
 
 
 

 
የሮማውያን ቀበቶ  
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የሮማውያኖች ጥሩር  
 

 
የሮማ ወታደሮች በውጊያ ጊዜ የሚያደርጉት ሠንደል ጫማ  
 

 
የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የሮማውያን ወታደሮች ጋሻ  
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ባለ ቀይ ቁንጮ የሮማውያን ወታደሮች የራስ ቁር  
 

  
የሮማውያን በሁለት በኩል የተሣለ ሠይፍ  

  
ለውጊያ የተዘጋጀ የሮማውያን ሠራዊት እንዲህ ይመስል ነበር  
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ምዕራፍ 3፡ በመንፈሣዊ ውጊያ ውስጥ ማሠርና መፍታት  
 
ቁልፍ እውነት፡- እኛ አማኞች በክርስቶስ ሠይጣንንና የገሃነም ሠራዊትን የማሠር ሥልጣን ተሠጥቶናል  
 
 
የትምህርቱ ዓላማ፡- በመንፈስ ቅዱስ የተመራ ሥርዓት ያለው ውጊያ ውስጥ እንዴት እንደምንገባና 
የጨለማ ኃይሎችን እንዴት እንደምናስር በአጋንንት የታሠሩት ሰዎች ደግሞ እንዴት ከጠላት እስራት 
እንደሚፈቱ ለመረዳት ነው።  
 
 
ቁልፍ ጥቅስ፤ ማቴ 12፡29  
“ወይስ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊነጥቀው እንዴት 
ይችላል? ከዚያም ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል።” ማቴ 12፡29  
 
 
ሀ. የውጊያ ሥልቶች  
 

1. እኛ ሁልጊዜ ለተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንታዘዛለን፤ የተለየ አቋም አንወስድም፤ 
የአባታችንን ፈቃድ ለመረዳት ጊዜ እንወስዳለን እንጂ።  
ከዚህ በታች ያሉት ጥቅሶች ለቃሉ ታዛዦች እንድንሆን ያበረታቱናል 
  ያዕ 1፡22-25    1 ጴጥ 1፡13-16  
  

2. እኛ ሁልጊዜ በቅድሚያ ለእግዚአብሔር መገዛት ሁለተኛ ደግሞ ዲያብሎስን መቃወም የሚለውን 
የውጊያ ቅደም ተከተል እንከተላለን። ያዕ 4፡7  

3. እኛ ሁልጊዜ ድምፃችንን በማውጣት ጠላትን እናዘዋለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፁን 
አውጥቶ ጠላትን እንዲለቅቅ አዘዘው። ሠይጣን አዕምሮአችንን ሊያነብብ አይችልም። ኢየሱስ 
ያስቀመጠልን የውጊያ ሥርዓት ጠላትን ድምፅን በማውጣት ማስወጣት ነው።  

ማቴ 4፡10    ማር 8፡33   ማር 9፡25  
በሉቃስ 10፡17 ላይ ሰብዓው በኢየሱስ ስም ሲያዟቸው አጋንንት ካደሩባቸው ሰዎች 
እንደወጡላቸው መስክረዋል።   

4. ከጠላት ጋር ፊት ለፊት ውጊያ በምንጋጠምበት ጊዜ ሁሉ አይኖቻችን ተጨፍነው በፀሎት ላይ 
አንሆንም፤ ይልቁንም ለውጊያ በተዘጋጀ አቋቋም አይኖቻችን ተከፍተው ሠይጣንንና እርኩሣን 
መናፍስትን በቀጥታ በአፋችን እንናገራቸዋለን፤ እናዝዛቸዋለንም። ጌታችን በተደጋጋሚ ያሣየን 
ይህንን ነው፤ እርሱን ተከትለው ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም እንደዚያው አድርገዋል።  

ማር 9፡25     ሐዋ 13፡9-10   
  

የውጊያ መመሪያ 6፡- ሁሉም መንፈሣዊ ውጊያ ከትክክለኛው ሥልጣን በታችና፣ ለጌታችን 
ትዕዛዛት በፍፁም በመታዘዝ የሚፈፀም ነው።   

 
ለ. እኛ የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማስፋት በመንፈሣዊው አለም የማሠርና የመፍታት 

የመንግሥተ ሠማይ ቁልፍ ተሠጥቶናል።  
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- በመንፈሣዊ ውጊያ ውስጥ “ማሠር” በቃል የሚደረግ መንፈሣዊ የውጊያ ትዕዛዝ ሲሆን፤ 
ሠይጣንና፣ የገሃነም ሠራዊት ከምንፀልይለት ሰው ወይንም ከሁኔታ ውስጥ እንዳይሠለጥኑ 
“እስር” የምናደርግበት “የእግር ብረት” የምናስገባበት ወይንም “እንቅስቃሴያቸውን/አቅርቦትን 
የምንገድብበት” ሒደት ነው። በግሪክኛው ዴሆ ይባላል።  

- በመንፈሣዊ ውጊያ ውስጥ “መፍታት” በቃል የሚደረግ መንፈሣዊ የውጊያ ትዕዛዝ ሲሆን፤ 
ሠይጣንና የገሃነም ሠራዊቶች ከምንፀልይለት ሰው ወይንም ከሁኔታ ላይ የበላይነት፣ 
ተፅዕኖ፣ ወይንም ንክኪ (ቁጥጥር) እንዳይኖራቸው ሰውየውን ወይም ሁኔታውን 
“የምናስለቅቅበት” ፣ “ነፃ የምናወጣበት” ፣ ሠይጣንን ወይንም አጋንንቱን ከሁኔታው ላይ 
“የምናባርርበት” ፣ “የምናስወጣበት” ፣ ወይንም ቀንበራቸውን “የምንሠብርበት” ወይም 
“የምናጠፋበት” ሒደት ነው። በግሪክኛው ሉኦ ይባላል።  

ሐ. በመንፈሣዊ ውጊያ ውስጥ የማሠርና የመፍታት መመሪያዎች   
 

1. እግዚአብሔር እኛ ራሣችን ለራሣችን ጥቅም እንድንሠራው የፈቀደልንን ሥራ እርሱ በእኛ 
ፈንታ ምትክ ሆኖ አይሠራልንም/አያከናውንልንም፤ እኛው ራሣችን መሥራት፣ ማከናወን 
አለብን። እግዚአብሔር ለእኛ የማይጣስ ነፃ ፈቃድ ሠጥቶናል፤ ስለዚህ እግዚአብሔር የሠጠንን 
መሣሪያዎች (ማሠርንና፣ መፍታትን) በትክክል ለመጠቀም መወሠን አለብን።  
 
“የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት 
የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል።” ማቴ 16፡19    
 
“… እውነት እላችኋለሁ፥ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ፥ ይህን ተራራ፦ ከዚህ 
ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል፤ የሚሳናችሁም ነገር የለም።” ማቴ 17፡20 
  

2. ጠላትን ለመውጋት መንቀሳቀስ ያለብን ከጌታ ትዕዛዝ ስንቀበል ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የቅዱሣን መንፈሣዊያን ሠራዊት አዛዣችን ስለሆነ በመጀመሪያ ለእርሱ መገዛት ይኖርብናል። 
ስለዚህ እርሱን የመንፈሣዊ ውጊያ ትዕዛዝ እንዲሠጠን ልንጠብቀው ይገባል። ወደ ሠማያዊ 
አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንቅረብና ጠላትንና የገሃነም ሠራዊቶችን በተለይ ለዚያ 
ለምንፀልይለት ሰው ወይንም ሁኔታ ለይተን እንዴት እንደምናስራቸው እንጠይቀው ዝርዝር 
መመሪያም እንቀበላለን።  
 
ሀ. እግዚአብሔር ለውጊያ የሚሆን ጥበብ ይሠጣል    ምሣ 20፡18  
ለ. እግዚአብሔር ያስታጥቀናል       መዝ 18፡33-39  
ሐ. ሰብዓው አማኞች የጌታን የውጊያ ዕቅድ ተግብረው በድል ተመልሠዋል ሉቃ 10፡17-23  
መ. እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ያቀደውን የሕይወት ዕቅድ እንድንፈልግ ኤፌ 2፡10  
     እንበረታታለን።   
 
በማቴ 8፡8-9 ላይ እንዲህ ይላል “የመቶ አለቃውም መልሶ፦ ጌታ ሆይ፥ በቤቴ ጣራ ከታች 
ልትገባ አይገባኝም፤ ነገር ግን ቃል ብቻ ተናገር፥ ብላቴናዬም ይፈወሳል። እኔ ደግሞ ለሌሎች 
ተገዥ ነኝና፥ ከእኔም በታች ጭፍራ አለኝ፤ አንዱንም፦ ሂድ ብለው ይሄዳል፥ ሌላውንም፦ ና 
ብለው ይመጣል፥ ባሪያዬንም፦ ይህን አድርግ ብለው ያደርጋል አለው።” 
  

3. እንዲገባን የሚያስፈልገው ነገር መንፈሣዊው ዓለም በጠቅላላ የሚንቀሣቀሠው በስነ ሥርዓት 
በተዋቀረ የሥልጣንና የአተገባበር መመሪያ ነው። ጌታ ኢየሱስም የመቶ አለቃውን ግንዛቤና 
ታላቅ እምነት አድንቋል። እስካሁን ባየነው ክፍል በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ በክርስቶስ ሥልጣን 
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እንደተሠጠን ተምረናል። ጠላትን ማሠር ሕይወታችንን ደግሞ ከጠላት ቁጥጥር ነፃ ማውጣት 
እንችላለን። ከእኛ በታች ላሉ ሰዎችም በእነሱ ውስጥ ክፉ ካለ ለማሠርና ለማውጣት እንችላለን። 
እንደገና መረዳት የሚገባን ይህ ማሠርና መፍታት ሙሉ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ሙሉ ፈቃድ ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ነው።  
ሁልጊዜ ትዕዛዝ ከማስተላለፋችን በፊት የማሠርና የመፍታትን ሕግ ከጌታ መቀበላችንን 
ማረጋገጥ አለብን።   

4. በመንፈሣዊው ዓለም ውስጥ ያለ የማይታየው ጠላት እንቅስቃሴ ሁሉ ሥርዓት የሚይዘው 
በእግዚአብሔር ልጅ እና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ባለን እምነት ነው። በማቴ 8 ላይ 
የተጠቀሠው መቶ አለቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሣዊው አለም ላይ የመጨረሻው ትልቁ 
ባለሥልጣን እንደሆነ አምኗል። አገልጋዩን ደግሞ ያሣመሙት እርኩሳን መናፍስት እንደሆኑ 
ያውቅ ነበር።  

5. እኛ ጠላትን ለማሠርና ለመፍታት በመንፈሣዊው ዓለም ላይ ከጌታ ሥልጣን የተሠጠን ለጌታ 
ታዛዦችና፣ ተገዢዎች ሆነን እስከተገኘን ድረስ መሆኑን አውቀን አድርግ ሲለን ብቻ ልንተገብር 
መወሠን አለብን።  

6. ማሠርና መፍታት በመንፈሣዊው ዓለም ውስጥ የምንጠቀምባቸው ወንጌልን የምናስፋፋባቸው 
ለእኛ የተሠጡን መሣሪያዎቻችን ናቸው። ጠላት የማያምኑ ሰዎችን አዕምሮና ልብ በወንጌል 
እንዳያምኑ ያሣውራል። እኛ ደግሞ ሠይጣንን ከማያምነው ሰው ልብ (አዕምሮ)፣ ፈቃድ፣ 
ስሜትና፣ ሥጋ፣ ላይ እናስለቅቀዋለን፤ ያን ጊዜ የማያምነው ሰው እውነትን ለመስማት፣ 
ለማመን፣ ለመዳንና፣ ነፃ ለመውጣት ዕድል ያገኛል።  
 
ሀ. በማቴ 16፡19 ላይ ቁልፍ ስለሆኑት የማሠርና የመፍታት ሕግ እንዲህ ይላል፡- 

“የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤ በምድር የምታስረው ሁሉ 
በሰማያት የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል።”  

ለ. 2 ቆሮ 4፡3-4 - ሠይጣንን ስናስረው የማያምኑ ሰዎችን ልብና አዕምሮ ከማሣወር 
ስለሚታቀብ፤ የማያምነው ሰው ወንጌልን ለመስማትና ለመረዳት ዕድል ያገኛል።  

 
7. ከእኛ በታች የሚተዳደሩትን ሰዎች በእነሱ ቦታ ሆነን የማሠርንና የመፍታትን መርህ ተከትለን 

ነፃ እንድናወጣቸው ሥልጣን አለን። በማቴ 8 ላያ የተጠቀሰው የመቶ አለቃ ስለዚህ ሥልጣን 
ገብቶት ነበር፡- ስለታመመው አገልጋዩ ለጌታ ይነግረው በነበረበት ጊዜ፤ ጌታ አብሬህ ልሂድና 
ልፈውሰው ብሎትም ነበር፤ ይሁን እንጂ በዚያን ጊዜ የመቶ አለቃው ስለመንፈሣዊው አለም 
የነበረውን መረዳት ገለጠ፡- ትክክልም ነበር። ማቴ 8፡7-8  

8. ኃይለኛውን ለመበዝበዝ ወደ ቤቱ ከመግባታችን በፊት አስቀድመን ኃይለኛውን ማሠር አለብን። 
ኃይለኛው ሠይጣን ነው። የእነዚህ ዓረፍተ ነገሮች ኃሣብ ስለ ነፃ መውጣት ነው። ኃይለኛውን 
ካሠርን በኋላ ወደ ግዛቱ እንገባና የርኩሣን መናፍስቱን አስረናቸው ወደ ጥልቁ እንዲወርዱ 
እናዝዛቸዋለን፤ ከዚያ በኋላ በጠላት ቁጥጥር ሥር የነበሩትን የሕይወታችንን ክፍሎች 
በራሣችንና በጌታ ዕዝ ሥር እናውላቸዋለን። ኢየሱስ ይህንን ትምህርት በሚቀጥሉት ጥቅሶች 
ውስጥ ያስቀምጥልናል።  

ማቴ 12፡29 (ዋና ጥቅስ)   ማር 3፡27   
9. የማሠርና የመፍታትን ሕግጋት ለየብቻ እንጠቀምባቸዋለን። ኃይለኛውን እናስራለን፣ በእርሱ 

እስራት ውስጥ ያሉትን ደግሞ እንፈታቸዋለን።  
የማሠርን ሕግ የምንጠቀመው  
- ሥጋን ወይንም ሰውነትን እንዲሁም አንደበትን ለመጠቅለል ነው  
- አዕምሮን ወይንም ልብን ለማመልከት ነው  
- ፈቃድን ለመጠቅለል ነው  
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- ስሜትን፣ ምኞትንና፣ ፍላጎትን ላለማነቃነቅ ነው  
 
1 ተሠሎ 5፡23 ላይ ሁለት በማሠር ሕግ መጠበቅ ያለባቸውን ሁለት ክፍሎች ይገልፃል። 
እነሡም ------------------------ እና ----------------------------- ናቸው።  
 
መልሶች፡- ነፍስና ፣ ሥጋ   

10. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሥነ ሥርዓትን የማስከበር ሒደት (Church discipline) ውስጥ 
ጠላትን እንደምናስር ሰውየውን ከጨለማ ኃይሎች እንደምንፈታ እና አንድ ክርስቲያን 
አልመለስም ካለ ምን እንደሚደረግ ተምረናል። ኢየሱስ ያንን ሒደት በማቴ 18፡15-20 ላይ 
ያስተምረናል።   
 
ሀ. አንድ ክርስቲያን ወንድም ወይንም እህት ሲበድሉህ ችግሩን ለመፍታት የሚያስችሉ ግልፅና   
   ቀላል እርምጃዎችን ኢየሱስ አስቀምጦልናል።  
   እርምጃ 1. “ሄደህ አንተና እሱ ብቻችሁን ሆናችሁ ውቀሰው። ቢሠማህ ወንድምህን ገንዘብ  
             አደረግከው። 
   እርምጃ 2. “ባይሰማህ ግን፥ በሁለት ወይም በሦስት ምስክር አፍ ነገር ሁሉ እንዲጸና፥  
             ዳግመኛ አንድ ወይም ሁለት ከአንተ ጋር ውሰድ፤” 
   እርምጃ 3. “እነርሱንም ባይሰማ፥ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት፤ ደግሞም ቤተ ክርስቲያንን  

ባይሰማት፥ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ይሁንልህ።” 
   እርምጃ 4. “እውነት እላችኋለሁ፥ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፥  

በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ደግሞ እላችኋለሁ፥ 
ከእናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸውም በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ 
በሰማያት ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል።”  

 ለ. ኢየሱስ ከበዳዩ ሰው ውስጥ ሆነው እንዳይሠማ፣ እንዳይስተካከል የሚያደርጉትን የአጋንንት  
መናፍስት በሥልጣን ተጠቅመን እንድናስወጣለት ያመለክተናል። ይህንንም የምናደርገው        
የሚያስከፉትን መናፍስት በማሠርና መፍታት ሕግ ተጠቅመን በማስወጣት ነው። 

 
11. ሁልጊዜ ማሠርና መፍታት ስትፈፅም ሙሉውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠቀም። እኛ 

የተመረጥን ሕዝቦች ስለሆንን ወንጌልን የማስተላለፍ ክብርና የእግዚአብሔር ኃይል ይገኝብናል። 
ብዙ ሐሠተኛ ክርስቶሶችና፣ ሐሠተኛ ኢየሱሶች አሉ ነገር ግን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው 
ያለው።   
 
ማሣሠቢያ፡- ሁልጊዜ ወደ መንፈሣዊ ውጊያ ከመግባትህ በፊት የምታውቃቸውን ኃጢያቶችህን 
ሁሉ ተናዘዝባቸውና ሁለንተናህን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስረክብ (አስገዛ)።  
 

መ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ሠይጣንንና የገሃነም ሠራዊትን ለማሠር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 
አደራረጎች ለእኛ ለራሣችን፣ ለሌሎች አማኞችና፣ ለማያምኑ ሰዎች እንፈፅማለን።  

1. አስቀድመህ ሠይጣንን/ኃይለኛውን እሠረው፤ ከዚያ በኋላ ደግሞ እርኩሣን መናፍስቱን ጌታ 
እንደመራህ ተራ በተራ እሠራቸው። ማቴ 12፡29 ማር 3፡27  

2. ሠይጣንን ስታስረው፤ በመንፈስ ቅዱስ ድፍረት ጮክ ብለህ ተናገረው። በዚህ ጊዜ የምታደርገው 
ፀሎት ሣይሆን የውጊያ ስልት ነው። አስቀድሞ ጌታ ኢየሱስ ሠይጣንን ስላሸነፈው የድል እወጃን 
አድርገህ ተቃወመው/ አስወጣው።  

3. በቀጥታ ሠይጣንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናግረህ ሥልጣኑን ቀማው። ሉቃ 10፡18-19  
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4. የሠይጣንን ኃይል (ጥበብ) ከምትፀልይለት ሰው ሥጋና ምላስ ላይ እንዳይገለጥበት እሠረው፤ 
ከዚያ በኋላ በሥልጣን ተናግረህ የሰውየውን በሥጋውና በምላሱ ላይ ያለውን እስራት በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍታው።  

5. ቀጥሎ ሠይጣንን ከምትፀልይለት ሰው አዕምሮ፣ ፈቃድና፣ ስሜት ላይ እንዳይሠለጥንበት 
እሠረው። ከዚያም የሰውየውን አዕምሮ፣ ፈቃድና፣ ስሜት ከሠይጣን እስራት በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም ፍታው።  

6. ሠይጣንን በተለየ ስሙ ጠርተህ እንድታስረው ጌታ ያመለክትህ እንደሆነ ጠይቀው (ለምሣሌ፡- 
የውሸት አባት፣ አሳች፣ የወንድሞች ከሣሽ፣ አጥፊው፣ ሌባው፣ ወዘተ) ምክንያቱም ጠላት 
በእነዚህ መንገዶች ሊሆን ይችላል ሰውዬህን ያጠቃቃው።  

7. በሠይጣንና በእርኩሣን መናፍስቱ መካከል ያለውን የግንኙነት መስመር አለያይ፣ ቁረጥ፣ 
ስበርባቸው።  

8. በሰውየው ላይ የተደረጉ ድግምት፣ ሟርት፣ መተት፣ እና የመሣሠሉትን ተቃራኒ ትዕዛዞች 
አፍርስ፣ ሠርዝ፣ ስበር፣ አጥፋ፣ በትን፣ ደምስስ፣ ጣልቃ ግባባቸውና ድምጥማጣቸውን አጥፋ።  

9. በሰውየው ላይ የተደረጉ እርግማኖችን፣ የሕግ እርግማንን ጨምረህ፣ ሰዎች የረገሙትም ካለ፣ 
በአገልግሎትም የደከመበት ሥርዓት ካለ፤ ምህረትን እንዲያገኝ፣ እንዲሠረዝለት፣ እንዲማርበት 
አድርገህ አባርርለት።  

10. ከዚያ በኋላ በፀሎት በማሠር ሕግ ውስጥ እያለህ ልትፈፅመው የምትችለው ሌላ ነገር እንዳለ 
የሠማዩ አባትህ እንዲያሣይህ ጠይቀው። የምታስራቸው ነገሮች በሙሉ ንፁህና የተሟሉ 
እንዲሆኑልህ አባትህን ጠይቀው። ሁልጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገርባቸውና ንፁህና 
የተሟሉ እንዲሆኑልህ አካሎቹን (አካሎችህን) ፍታቸው።  

11. መንፈስ ቅዱስ እንድታስራቸው የሚያሣይህን ክፉ መናፍስት ሁሉ እሠራቸው። ይህም 
የሚሠራው በሥልጣን ድምፅን በማውጣት ነው።  

12. መንፈስ ቅዱስ በእርግጠኝነት እንድታስራቸው የሚነግርህን ክፉ መናፍስት ብቻ እሠርለት 
ለሰውዬህ፤ ምክንያቱም ጌታ በአስቸጋሪና በማያስደስት ሁኔታ በእስራት ውስጥ የሚተዋቸው 
አንዳንድ ሰዎች አሉና፤ ይህም የሚሆነው ሰዎቹ እንዳይጠፉ ነው።  
  
ሐዋርያው ጳውሎስ ለምሣሌ በሥጋው ላይ የሚጎስመውን የሠይጣን መልዕክተኛ ተሠጥቶት 
ነበር፤ በጌታ ላይ እንዳይታበይና እንዳይጠፋ። 2 ቆሮ 12፡7-9  
 

ሠይጣንን ለማሠር የምንጠቀምባቸው የውጊያ ዓረፍተ ነገሮች  
 
ሠይጣንንና የገሃነም ሠራዊትን ከራሣችን፣ በስራችን ላሉ፣ ወይንም በእግዚአብሔር ፈቃድ 
ከምንፀልይላቸው ሰዎች ላይ ለማሠርና ሰዎችን ለመፍታት የምንፀልየው የአፀላለይ ዓይነት 
ከዚህ በታች ቀርቦልናልና እንጠቀምበት።  
 
“አንተ ሠይጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በፈሠሠው ደሙ ኃይል እመጣብሃለሁ፤ 
ሥልጣንህንም እነጥቅሃለሁ። በ (እከሌ) ሥጋ ላይ ያለህን ኃይል አስራለሁ። ከእንግዲህ በእርሱ 
ሥጋ ላይ አትሠለጥንም፤ የ (እከሌን) ሥጋ ከአንተ ቁጥጥር ሥር ነፃ አወጣለሁ፤ እፈታለሁ፤ 
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥጋውን እንድትለቅቅ አዝዝሃለሁ።”  
 
“አንተ ሠይጣን አንደበትህን በ(እከሌ) አንደበት ላይ እንዳትጠቀምበት አስርሃለሁ፤ አንደበቱን 
በአንተ አሣሣችነት በእግዚአብሔር ላይ እንዳያላቅቅ ወይንም እንዳይራገምበት አስርሃለሁ። 
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አንደበቱን ከአንተ እስራት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እፈታዋለሁ፤ አንተንም በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም አንደበቱን እንድትለቅቅ አዝዝሃለሁ።”  
 
“አንተ ሠይጣን የ(እከሌን) አዕምሮ እንዳትጠቀምበት፣ ፈቃዱንና፣ ስሜቱንም እንዳትነካ፣ 
እንዳትቀያይርበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስርሃለሁ።  
የ(እከሌንም) አዕምሮ፣ ልብ፣ ፈቃድና፣ ስሜት ከአንተ እስራት እፈታለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም አዝዝሃለሁ፣ አዕምሮውን፣ ልቡን፣ ፈቃዱን፣ ስሜቱን ለቅቀህ እንድትሄድ 
አዝዝሃለሁ።” 
“አንተ ሠይጣን፤ አንተ አሣች፣ ከሣሽ፣ ፈታኝ፣ ውሸታም፣ አጥፊ፣ ገዳይና፣ ሌባ ነህና በጌታ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነዚህን በሕይወታችን ውስጥ እንዳታደርግ አስርሃለሁ።”  
 
“እንዲሁም እናንተ የ(ፍርሃት፣ የቁጣ፣ የምኞት፣ የምቀኝነት፣ የሟርት፣ የጥል፣ የክርክር 
ወዘተ) መናፍስት እንዲሁም ሌሎች በ(እከሌ) ሕይወት ውስጥ ስትገለጡ የነበራችሁ መናፍስቶች 
በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስራችኋለሁ ከዚህ በኋላ መሠልጠን አትችሉም። 
ከ(እከሌ) ሕይወት ላይ ያላችሁን ቁጥጥር አላቅቃለሁ፤ ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም ሕይወቱን በጌታ ቁጥጥር ሥር እንዲሆን ለጌታ እሠጠዋለሁ።” (2 ቆሮ 10፡4-5)   
 

ሠ. ሠይጣንንና የገሃነምን ሠራዊት ለምታስርለት ሰው በየጊዜው ምልጃን አድርግለት፤ መንፈስ 
ቅዱስ በሕይወቱ ውስጥ እንዲያረጋግጥለትና የንስሃን መንፈስ እንዲሠጠው ፀልይለት (ዮሐ 16፡ 
8-11) “ለታሠሩት መፈታትን ሊያደርግ መጣ” የሚለውን የተስፋ ቃል አውጅለት (ሉቃ 4፡ 18-
19)   

 “እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፤ 
ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል፥ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና፤ አብም ስለ ወልድ እንዲከበር በስሜ 
የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ። ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ።” ዮሐ 
14፡12-14  

ሠይጣንን በስሙ ጠርቶ ለማሠር የሚጠቅሙ ጥቅሶች 

ሠይጣንን በስሙ ጠርቶ ለማሠር በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሠይጣን የተጠቀሰባቸውን ስሞች 
ማጥናት ጠቃሚ ነው  
ሠይጣን እንደ ------- ተጠርቷል 

- ከሣሽ (የወንድሞቻችን ከሣሽ) 
- ዘንዶ፣ እባብ (ታላቁ ዘንዶ፣ 

የቀደመው እባብ) 
- አሣች፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ  
- እባብ  
- ፈታኝ  
- የጥልቅ መልአክ  
- የሐሠት አባት  
- ነፍሠ ገዳይ  
- ሌባው  
- ያለውን የሚዳብስ  
- ሠውነትን የሚያስር  
- አጥፊ (አውዳሚ)  
- አዘግዪ  

- ራዕ 12፡10  
- ራዕ 12፡9  

 
- 2 ዮሐ 1፡7  
- 2 ቆሮ 11፡3  
- ማቴ 4፡3 
- ራዕ 9፡11  
- ዮሐ 8፡44  
- ዮሐ 8፡44  
- ዮሐ 10፡10 
- ኢዮብ 1፡6-11  
- ሉቃ 13፡16  
- ኢዮብ 1፡6-19 
- 1 ተሠሎ 2፡18 
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“ወይስ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው 
ቤት ገብቶ እቃውን ሊነጥቀው እንዴት ይችላል? ከዚያም 
ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል።” ማቴ 12፡29 
 

ጠላት ወደ ሰዎች ውስጥ የሚገባባቸው የሚጠረጠሩ መንገዶች  
ማስታወሻ፡- ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ንዑስ ርዕሶች ላይ የሠፈሩ ኃሣቦች ጠላት ወደ ውስጣችን እንዲገባ 
በር የሚከፍቱ ቁልፍ ጉዳዮች ይባላሉ። በሥራቸው ደግሞ ዝርዝር ነጥቦችን ይዘዋል።  

1. ግፍ ወይንም አሠቃቂ ገጠመኝ ሲኖር (Traumatic experience)  
- የዘመድ ወይም የወዳጅ ሞት ጊዜ  
- በአመፅ ወንጀል ሲፈፀም  
- አለማመን ሲፈጠር  
- ፆታዊ ጥቃት ሲፈፀም 
- በፍቺ ግዜ 
- በመከዳዳት ጊዜ  
- በፍርሃት ጊዜ 
- ከባድ አደጋ ሲደርስ 
- የሕፃናት ወሲባዊ ጥቃት ሲፈፀም 
- በዘመዳሞች መካከል ወሲብ ሲፈፀም 
- ስሜትን የሚጎዳ ነገር ሲፈፀም  
- ዝሙት ሲፈፀም  
- መንፈሣዊ ጥቃትና አለመተማመን ሲፈፀም 
- በከባድ የሕክምና አገልግሎት ወቅት   
- በመጠላት ጊዜ  
- በመተው ጊዜ  
- በብቸኝነት ጊዜ  
- አካላዊ ጥቃት በሚደርስበት ጊዜ  
- በመነጠል (በመገንጠል) ጊዜ  
-   

2. በዘር የሚተላለፍ ዕርግማን፡- (Lineage holds and/or curses)  
ቤተሠቦቻችን ወይንም የቅርብ ዘመዶቻችን፤ በጥንቆላ፣ በኃሠተኛ ኃይማኖት፣ በአያት ቅድመ 
አያት ባዕድ አምልኮ ወይንም አምልኮተ ሠይጣን የተነሣ የሚከሠት፣ በዘመዶች ወይንም በሩቅ 
አያቶች በሰው ላይ በመልኩ፣ በአሻራው ምክንያት ወይንም በችሎታው ምክንያት የተነገሩ 
ዕርግማኖች (አባባሎች) ካሉ፣ አጥብቆ የተያዘ (የተለመደ) ከልጅ ወደ ልጅ የሚተላለፍ የኃጢያት 
እስራት በሥጋ ወላጆቻችን ወይም ሕጋዊ ወላጆቻችን ውስጥ ካለ መሠበር አለበት።   

3. ጥንቆላ/ አመፅ ሲኖር (Witchcraft/ Rebellion)  
- ወደ ሠይጣን ፀሎት ሲደረግ (Prayers to Satan) 
- ኮከብ ቆጠራ ሲደረግ (Horoscopes/ Astrology)  
- ምትሃት/ አስማት ሲሠራ (Occult)  
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- ዕርግማንን ማስተላለፍ ሲሠራ (Channeling curses)  
- ክፉ ነገርን በመቅረብ መጥፎ ስሜት ሲኖር (Premonition)  
- በአዕምሮ ሕመምተኛነት ጊዜ የሚከሠት ድብርት ሲኖር (Psychic power)  
- ቅዠት ሲሠማ (Nightmares)  
- ልክፍት ሲኖር (Fetish acts)  
- በእግዚአብሔር ላይ መራገም ሲደረግ (Cursing God/god) 
- ድግምት ሲሠራ (Inchantation)  
- በአስማተኛነት ጊዜ (Magic acts)  
- በሐሠተኛ ተንባዮች (Clairvoyance)  
- የደም ስምምነት ሲደረግ (Blood Pacts)  
- የደም መስዋዕት ሲደረግ (Blood sacrifices)  
- በጣረሞት መንፈስ መጠቀም ሲደረግ (Apparitions)  
- ጣኦት አምልኮ ሲፈፀም (Idolatry)  
- በባዕድ አምልኮተኝነት ጊዜ (Cults performanship)  
- የአዲሱ ዘመን እንቅስቃሴ ሲተገበር (Newage movement)  
- ዮጋ ሲሠራ (Yoga)  
- ስለ ባዕድ አምልኮ የሚያሣዩ ፊልሞች በሚታዩበት ጊዜ (Occult movies)  
- በአስማት ለመንሣፈፍ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ (Levitation/Astral projection)  
- ጥንቆላ ሲደረግ (Divination)  
- የሠይጣን አምልኮ ሲደረግ (Satanism)  
- ጨሌ ምናምን ሲንጠለጠል (Charms)  
- ሐሠተኛ ኃይማኖቶችን በማስተናገድ (False Religions)  
- የመንፈስ ትንኮሣ ሲደረግ (Spiritism)  
- መተት ሲመተት (Spells)  
- በካርታ የሚደረግ ጥንቆላ ሲኖር (Tarot cards)  
- ትርፍ ማምጫ ፀሎት ሲሠራ/ሟርት (Fortune telling)  
- በአስማተኛነት ጊዜ (Sorcery)  
- ክታብ አሠርቶ ማሠር (ማንጠልጠል) ሲደረግ (Amulets)  
- እግዚአብሔርን በመስደብ ጊዜ (Blasphemy)    
- ወ.ዘ.ተ.  

4. የኃጢያት እስራት ሲኖር (Sin Bondage)  
- የነገሮች ሱሰኝነት (የአልኮል፣የዕፅ፣ የቡና፣ የጣፋጮች፣ ወዘተ) (Addiction to substance) 
- የባሕሪ ሱሰኝነት (የስሜት ሱሰኝነት፣ የምግብ ሱሰኝነት፣ የበላተኛነት ሱሰኝነት፣ የቴሌቪዥን 

ሱሰኛነት፣ የወሲብ ሱሰኛነት ወዘተ) (Addictive behaviours)  
- የመንገድ ላይ ዕፅ/ መድኃኒተኝነት (Street drugs)  
- ሆዳምነት (Gluttony)  
- ውሸታምነት (Lying)  
- ምቀኝነት (Envy)  
- ሐሜተኛነት (Gossip) 
- ቁጣ (Anger)  
- ፍርደ ገምድልተኝነት (Judgemental)  
- በመድኃኒቶች አላግባብ አጠቃቀም (Prescription drugs)  
- የአመጋገብ መዛባት (Anorexia)  
- መስረቅ (Stealing)  
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- እግዚአብሔርን መስደብ ሲኖር (Blasphemy)  
- ስም ማጥፋት ሲኖር (Slander)  
- ግልፍተኝነት ሲኖር (Rage)  
- አምታቺነት ሲኖር (Manipulation)  
- ሠካራምነት ሲኖር (Alcohol)  
- የማይገባ ምግብ ተመግቦ መፀፀት (Bulimia)  
- ጉረኝነት ሲኖር (Pride)  
- መራገም ሲኖር (Cursing)  
- ራስ ወዳድነት ሲኖር (Selfishness)  
- ማናለብኝነት ሲኖር (Control)  
- የሲጋራ ሱሰኝነት ሲኖር (Nicotine)  
- ግፈኝነት ሲኖር (Violence)  
- ቀናተኛነት ሲኖር (Jealousy)  
- ተራጋሚነት ሲኖር (Swearing)  
- ጎምጂነት ሲኖር (Coveting)  
- ጥላቻ ሲኖር (Hatred)  
- ስግብግብነት/ሆዳምነት ሲኖር (Greed) 
- ወዘተ…  

   
5. የአዕምሮ/ የስሜት እስራት (Mental/Emotional Bondages)  

ዋናው ጠላት ወደ አዕምሮአችን ዘልቆ የሚገባበት ጊዜ፡- ዘገምተኛ ስንሆን፣ አውቀንም ሆነ 
ሣናውቅ ስንታለልለት፣ እና ስሜታችን ሲጎዳ ናቸው።  
፡- ስሜታችን የሚጎዳባቸው ሁኔታዎች በጥቂቱ፡-  
- በብቸኝነት ጊዜ (Loneliness)  
- በመገለል ጊዜ (Rejection)  
- ተሥፋ በመቁረጥ ጊዜ (Hopelessness) 
- በጭንቀት ጊዜ (Despair)  
- በድብርት ጊዜ (Depression)  
- በጉጉት ጊዜ (Anxiety)  
- በመከዳት ጊዜ (Denial)  
- በመንኳሠስ ጊዜ (Discouragement)  
- በጉዳት ጊዜ (Hurt)  
- በመወገዝ ጊዜ (Condemnation)  
- በወንጀል ጊዜ (Guilt)  
- በፍርሃት ጊዜ (Frustration)  
- በፍርሃት ጊዜ (Fear)  
- በቁጣ ጊዜ (Anger)  
- ራስን ለማጥፋት በመፈለግ ጊዜ (Sucide)  
- በራስ ማዘን ጊዜ (Self-pity)  
- የስሜት ሕመም ሲኖር (Emotional pain) 
- በኃይለኛ ቁጣ ጊዜ (Rage)  
- በአሠቃቂ ገጠመኝ ጊዜ (Trauma)  
፡- አዕምሮአችን የሚጎዳባቸው አንዳንድ ሁኔታዎች  
- ግራ በመጋባት ጊዜ (Mental confusion) 
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- ከዕውነት የራቀ እምነት ሲኖረን (Fantasy)  
- በማስመሠል ጊዜ (ከንቱ ልፍለፋ) (Pretension) 
- የአዕምሮ ሕመም ሲይዘን (Schizophrenia)  
- ከአንድ በላይ ማንነት ሲኖረን (Multiple personalities)  
- አብሠልሣይ መናፍስት (ለምሣሌ ስለ ጭንቀት፣ ስለ አንድ ሰው ወዘተ) (Obsessive 

spirits) 
- አስገዳጅ መናፍስት ወይንም አስገዳጅ ባሕሪያት (ለምሣሌ አስገዳጅ ግዢ መፈፀም፣ አስገዳጅ 

ውሸት፣ አስገዳጅ ቁማር መፈፀም ወዘተ…) (Compulsive spirits or Compulsive 
behaviours) 

- ከዚህ በላይ የተጠቀሱት በጣም ጥቂቶቹ ሁኔታዎች ሲሆኑ፣ ጠላት የብርሐን መልዓክ 
መስሎ ሊገለጥ ወይንም ሊመሣሠል (Counterfeit) ሊያደርግ፣ ስሜታችንንም በብርቱ 
ሊቆጣጠር ይችላል።   
 

6.  የተበላሸ የወሲብ ስሜት እስራቶች (Sexual impurities)  
- ለዝሙት ከፍተኛ ጉጉት ማሣደር (Lust) 
- ፍትወታዊ ደስታ መፈለግ (Sensuality) 
- ጨካኝ የአውሬ ባሕሪ ማሣየት (Bestiality)  
- በዘመዳሞች መካከል የግብረሥጋ ግንኙነት መፈፀም (Incest) 
- ቅዠት (Nightmares) 
- ወሲባዊ እርግማኖች (Sexual curses)  
- ሠይጣናዊ፣ ወሲባዊ፣ ኃይማኖታዊ ሥርዓቶች (Satanic sexual ritual abuse (used in 

ceremonial rites))  
- አጋንንታዊ ወሲባዊ ጥቃት (Sexual attack by demons)  
- ቅድመ ጋብቻ ወሲብ መፈፀም (Fornication)  
- ዝሙት (Adultry) 
- ወሲብን ያለአግባብ መጠቀም (Sexual abuse) 
- ግብረ ሠዶማዊነት (Homosexuality) 
- ፅንስ ማስወረድ (Abortion) 
- ወሲብን መከላከል (Sexual rejection) 
- የሥነ ምግባር ጉድለት (Immorality) 
- የወሲብ ድርጊቶችን የሚያሣዩ ስዕሎች፣ ፊልሞች ወዘተ… (Pornography)  
- ለወሲብ ማባበል (Molestation)  
- የሴቶች ግብረሠዶም መንፈስ (Lesbian spirit) 
- ሴተኛ አዳሪነት (Prostitution)  
- የግልሙተኛነት መንፈስ (Harlot spirit) 
- ወሲባዊ ጥቃት (Sexual violence)  
- ሴጋ መምታት፣ ብልትን መነካካት (Masterbation)   
- ጤነኛ ያልሆነ የወሲብ ፍላጎት (Perversion) 
- አስገድዶ መድፈር (Rape) 
- የወሲብ ጥማተኛነት (Sexual fantasy)   
- የወሲብ ውርደት (Sexual shame)  
- የተቃራኒ ፆታ ልብስ መልበስ (Transvestite) 
- ለወሲብ ማነሣሣት (አነሣሺነት) (Seduction)  
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7. ስለራስ ማንነት ያለን ግንዛቤ ላይ የተፈጠሩ የተበላሹ አስተሣሠቦች፣ እስራቶች (Bondages in 
areas of self image)  
- ሌሎች ስለ እኛ ሲናገሩ የሰማናቸው ትክክል ያልሆኑ አባባሎች፣ ስድቦች፣ እርግማኖች፣ 

ለምሣሌ አንተ ደደብ ነህ ወዘተ…  
- ራስን መኮነን (የጠላትን ውሸት አምነን ራሣችንን የምንኮንንባቸው ጉዳዮች፤ አንቺ እኮ 

አታምሪም ወዘተ…)  
- እነዚህ ዕርግማኖች አድገው የሚከተሉትን ይወልዳሉ፡-  

o ራስን ማውገዝ (Self condemnation)  
o ለራስ አነስተኛ ግምት መስጠት (Low self esteem) 
o ራስን አለመቀበል (Self rejection) 
o ራስን መጥላት (Self hatred)  
o ሠውነትን መቆራረጥ (Self abuse/cutters) 
o ሠውነትን መተልተል (Self mutilation related to rituals) 
o የውሸት አጋንንታዊ ማንነቶች (False demonic personalities) 
o ዋጋ ቢስ ነኝ ብሎ ማሠብ (Worthlessness) 
o ራስን ማጥፋት (Self destroyer) 
o ያልተፈቀደ ምግብ በልቶ መፀፀት (Bulimia) 
o እኔ አልበቃም ብሎ ማሠብ (Inadequacy) 
o ሐሠተኛ የራስ ምሥል መፍጠር (False body image) 
o መራብ (Starvation) 
o መገለል (Rejection)   
o እኔ አልችልም ማለት (Incapable)  
o የአመጋገብ መዛባት (Anorexia) 
o ሞትን መመኘት (Death)  

- ጠላት ስለራሥህ ያለህን ግንዛቤ ሲያዛባብህ የሚከተሉትን ነገሮች ሊጨምርብህ ይችላል። 
o ጉራ/ ኩራተኛነት/ ትምክህተኝነት  
o ትዕቢት  
o ሽሽት  
o ማስመሠል/ ያልሆኑትን መሆን  
o ድብርት  
o አጉል ምኞት  
o የመጠላት ፍርሃት  
o ራስን ለማጥፋት ማሠብ  
o ብቸኝነትን መምረጥ  
o ወዘተ …   

8. ይቅር ያለማለት እስራቶች (Unforgiveness)  
- ጉዳት (Hurt) 
- በቀልተኝነት (Retaliation)  
- ጥላቻ (Hatred) 
- ስሜታዊ ሕመም (Emotional pain)  
- በቀል (Revenge)  
- ሰው መግደል ሲኖር (Murder)  
- ቅሬታ ሲኖር/ መመረር (Resentment)  
- ማግለል (Rejection)   
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- ጠላትነት (Hostility)  
- መራርነት (Bitterness)   

9. የፍርሐት እስራት (Fears/ Phobias)  
- እግዚአብሔርን በተቃራኒው መፍራት (God (negative)) 
- የሠይጣን ፍርሐት (Satan) 
- የጥቃት ፍርሐት (Attack) 
- ራስን መቆጣጠር ያለመቻል ፍርሐት (Loss of control)  
- የበሽታ ፍርሐት (Illness) 
- የወንዶች/የሴቶች ፍርሐት (Men/Women) 
- በአደባባይ የመናገር ፍርሐት (Public speaking) 
- የመጠላት ፍርሐት (Rejection) 
- የጭለማ ፍርሐት (Dark)  
- እሣሣታለሁ ብሎ መፍራት (Failure)  
- የሚወዱት ሰው ይሞትብኛል ብሎ መፍራት (Loss)  
- የመነጠል ፍርሐት (Abandonment)  
- የጠንቋይ ፍርሐት (Supernatural)  
- የማይታወቅ ነገርን መፍራት (Unknown)  
- ወደፊትን መፍራት (Future)  
- ሞትን መፍራት (Death) 
- ሥልጣንን መፍራት (Authority) 
- ዕብደትን መፍራት (Insanity) 
- የወሲብ ፍርሐት (Sex) 
- የመጋፈጥ ፍርሐት (Confrontation) 
- የውሃ ፍርሐት (Water) 
- የመስጠም ፍርሐት (Drowning)  
- የእባብ ፍርሐት (Snakes) 
- የሸረሪት ፍርሐት (Spiders) 
- የከፍታ ፍርሐት (Height) 
- የመንዳት ፍርሐት (Driving) 
- የአደጋ ፍርሐት (Accidents)   

o የብዙ የተለያዩ ነገሮች ፍርሐቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ከተጋነነና ከበዛ   
10. ሠውነትን የሚያዳክሙ (የሕመም) እስራቶች (Physical Offenders)  

- ማንኛውም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሕመም፣ በመደበኛ ሕክምና ሊድን የማይችል በሽታ፣ 
ብዙውን ጊዜ በዘር የሚተላለፍ በሽታ፣ አብዛኛውን ጊዜ አጋንንታዊ በሽታዎች የሚከተሉት 
ናቸው።  

o አስም (Asthma) 
o ከደም ጋር የተያያዙ በሽታዎች (Blood disorders) 
o ካንሠር (Cancer) 
o ፒ.ኤም.ኤስ. (PMS) 
o የጉሮሮ በሽታ (Chocking) 
o የሚጥል በሽታ (Epilepsy) 
o የሆድ ቁርጠት (Constrictions) 
o ማንቀጥቀጥ (Convulsion) 
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o በተደጋጋሚ የሚከሠቱ በሽታዎች (ለምሣሌ የቆዳ በሽታ፣ አለርጂ፣ ከፍተኛ የደም 
ግፊት)  

o አልፎ አልፎ የሚከሠቱ ከባድ ሕመሞች (ከፍተኛ የራስ ምታት (Migrane)) 
o ኃይልን የሚያዳክም በሽታ (Energy robber)  
o ከባድና የተራዘመ ድካም (Severe and prolonged fatigue) 
o መረበሽ (Nervousness)  
o በሐሠተኛ ፈውስ ሠበብ የገቡ መናፍስት (ብዙውን ጊዜ ሌሎች መናፍስትን ይዘው 

ይገባሉ በወጡት ፈንታ) 
11. የመንፈሣዊ መስመር መዘጋት (Spiritual blocks)  

፡- ይህ የሚከሠተው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ነገሮች ሲከሠቱ ነው።  
- እግዚአብሔርን ተራግመን ከሆነ (Cursed God/god) 
- አለማመን ሲኖር (Unbelief)   
- ማጭበርበር ሲኖር (Deception) 
- በእግዚአብሔር ላይ መቆጣት ሲኖር (Anger to God) 
- እርግማን ሲኖር (Curses) 
- ወደ ሠይጣን ተፀልዮ ከሆነ (Prayed to Satan) 
- እምነት ሲጠፋ (Distrust)  
- ዝንጉነት ሲኖር (Passivity)  
- የዛር፣ የውቃቢ ተግባር (Performance) 
- ሐሠተኛ ስጦታዎች ሲኖሩ (False gifts) 
- አመፅ ሲኖር (Rebellion) 
- አለመርካት ሲኖር (Discontent)  
- በአፍዝ አደንግዝ (Hypnosis) 
- እንከን የለሽ ሥራ ብቻ መውደድ (Perfectionism)  
- ሐሠተኛው ኢየሱስ (Counterfeit Jesus)  
- ጥርጣሬ ሲኖር (Doubt)  
- ሕጋዊነት ሲጠፋ (Legalism)  
- ያልሆኑትን ለመሆን መሞከር (Pretension) 
- ጥንቆላ ሲኖር (Witchcraft)  
- በሐሠተኛ ራዕይ (False visions)  
- በሐሠተኛ አገልግሎት እጅ በመጫን  
-    “        “      ዘይት በመቀባት  
-    “        “      በመንፈስ በመሞላት  
-    “        “      በሐሠተኛ ልሣን በመናገር  
-    “        “      በሐሠተኛ የሣቅ መንፈስ በመሞላት  
- መንፈሣዊ ግራ መጋባት ሲፈጠር  
- ማስተዋል ሲያቅት  
- ለመላእክት ወይንም ለድንግል ማርያም ወይንም ለቅዱሣን ከእግዚአብሔር በላይ መሠጠት 

ሲኖር  
12. ንሥሐ ያልገባንባቸው ኃጢያቶች ካሉ (Unconfessed sin)   

ንስሃ ያልገባህባቸው ኃጢያቶች አሉ? ------------------------------------------------------ 
እነዚህ ነገሮች የሚከተሉትን እስራቶች ሊያስከትሉ ይችላሉ።  
- የጥፋተኛነት ስሜት (Guilt) 
- ያልሆኑትን ለመሆን መሞከር (Pretension) 
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- ውግዘት (Condemnation) 
- ከፍተኛ የሆነ ምክንያታዊነት (High reasoning) 
- መጭበርበር (Deception)  
- ውርደት (Shame) 
- ራስን ማፅደቅ (Self righteous)   
- ክፉ ኃሣቦች (Evit imaginations) 
- ጉራ/ ኩራት / ትዕቢት (Pride)  
- ወቀሣ/ ማመካኘት (Blame)   
- ሕጋዊነት (Legalism)  
- አመፅ (Rebellion) 
- ግብዝነት (Hypocrisy) 
- አትንኩኝ ባይነት (Defensive) 
- የዛር፣ የውቃቢ ተግባር (Performance) 
- የስህተት ትምህርት አስተምህሮዎችን መቀበል (ኃጢያትን የሚያካትቱትን)  

13.  ነዝናዥ/ ጀንጃኝ/ ተንኳሽ/ ወስዋሽ መናፍስት (Harassing spirits)  
እነዚህ መናፍስት በሚከተሉት ዙሪያ ሊነዘንዙህ/ ሊተነኩሡህ ይችላሉ፡-  
- የሚያሠቃዩ ኃሣቦችን በመላክ (Tormenting thoughts) 
- ጥርጣሬ በመፍጠር (Doubt) 
- ፍርሐት በመፍጠር (Fears) 
- ክስ በማምጣት (Accusations)   

ተጠቂው ነፃ ከወጣ በኋላም እነዚህ መናፍስት ተመልሠው በመምጣት ስስ ብልቱን በማጥቃት 
ወደ ፊተኛው እስራት ለመመለስ ይጥራሉ።  

14.  የፀጋ ሥጦታ (Spiritual gifts)  
የፀጋ ሥጦታዎችህ ምን ምን ናቸው? ---------------------------------------------------------------- 
እነዚህ የፀጋ ሥጦታዎች በ 1 ዮሐ 4፡1-3 ባለው ቁልፍ ኃሣብ መሠረት ተፈትነዋል? --------  
(ምዕራፍ 6’ን ተመልከት)  
ከዚህ በታች ጥቂት አጋንንታዊ ከእግዚአብሔር ሥጦታዎች ጋር የሚመሣሠሉ ስጦታዎች 
ተዘርዝረዋል።  
- ሐሠተኛ ልሣን (Counterfeit tongues) 
- ሐሠተኛ ኢየሱስ/ክርስቶስ (False Jesus/Christ) 
- ሐሠተኛ ድንቆችና ተዓምራቶች (Counterfeit signs and wonders)   
- ሐሠተኛ ራዕይ - የሐሠተኛ ተንባይ መንፈስ (False visions – Clairvoyance) 
- ኃይማኖታዊ መናፍስት (Religious spirits)  
- ድግምት (Incantations – False prayers)   
- ሐሠተኛ ትንቢት (False prophesy)   
- ሐሠተኛ መገለጥ (False discernment)  
- ሐሠተኛ ፈውስ (False healing) 
- ሐሠተኛ ቅባት (False anointing) 
- ሐሠተኛ የማርያም ወይንም የኢየሱስ መገለጥ (False presentations of ‘Mary’ or 

‘Jesus’)  
- የስህተት ትምህርት (False teaching/ False doctrine)  
- ኃይማኖታዊ የበዓል ሥነ ሥርዓት (Religious performances/ rituals)  
- የውሸት እውቀት (False knowledge/premonition)  
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ምዕራፍ 4፡- በጠላት የተነጠቀውን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት 
ማስመለስ  
 

ቁልፍ እውነት፡- እግዚአብሔር አምላክ በሠይጣን እስራት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ነፃ እንድናወጣ፤ 
የራሣችንን የቤተሠባችንንና የሕብረተሠባችንንም ሕይወት እንድናስከብርበትና ለእግዚአብሔር ክብር 
የምንበቃበትን ሁኔታ የሚፈጥሩልንን መሣሪያዎች ሠጥቶናል። 

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ባለፈው ክፍል ባለው የትምህርት ጊዜ ከሠይጣን እስራት እስከ ነፃ መውጣት 
ያለፍንባቸውን መንገዶች ለመረዳትና፤ እንዴት የራሣችንን ሕይወትና ቤታችንን እንደምናነፃ (ከኃጢያት 
እንደምንጠበቅ) ለመማር ነው።  

 

ቁልፍ ጥቅስ፡- ገላ 5፡1 

“በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር 
አትያዙ።”   

 

የምንባብ ክፍል፡- 1 ጴጥ 5፡6-11 ፣ ያዕ 4፡7  

 

ሀ. መንፈሣዊ ውጊያ ምንድን ነው?  

መንፈሣዊ ውጊያ በጠላት የተነጠቀውን የምናስመልስበትና ለእግዚአብሔር መንግሥት 
የምናበቃበት መንፈሣዊ የፉክክር ሒደት ነው። 

ለ. የጦር ሜዳው፡- አንድ ክርስቲያን ከጠላት ጋር የሚፋለምበት የግጥሚያ ሥፍራ የሚከተሉት 
ናቸው። 

1. ዓለም፡- 1 ዮሐ 2፡15 
2. የአማኙ አዕምሮ ወይንም ልብ፣ ፈቃድ፣ ስሜት፣ ሥጋ፡- ሮሜ 8፡5-15  
3. የአማኙ መውጣትና መግባት፡- ገላ 5፡16  
4. የአማኙ ቤተሠብ፣ ጓደኞችና፣ ገጠመኞች፡- ማቴ 10፡34-37  
5. አማኙ የሚኖርበት ሕብረተሠብ፣ አገር፣ እና የዓለም አገራት፡- ማቴ 28፡19 

ሐ. ተዋጊዎቹ፡- ሠይጣንንና የገሃነም ሠራዊትን ሊዋጉ ወደ ውጊያው ውስጥ የሚገቡ ሁሉ ተዋጊዎች 
ናቸው።  

 እነሱም፡-  

1. የብርሐን ሠራዊት፡- 1 ቆሮ 15፡24-28 ፣ ቆላ 1፡12-13  
ሀ. እግዚአብሔር አብ፡- የሠማይና የምድር የፍጥረት ሁሉ ሉዓላዊ ገዢ  
ለ. እግዚአብሔር ወልድ፡- የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሠማይ  
   መላእክት ሠራዊት አዛዥ ነው። 
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ሐ. እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፡- በምድር ላይ ከእኛ ጋር ያለ የሁኔታዎች ሁሉ ተቆጣጣሪና  
  አዛዥ ነው።  

መ. መላእክቶች፡- እኛን በውጊያ ጊዜ የሚረዱን መንፈሣዊ ሠራዊቶች ናቸው። ዕብ 1፡13-14  
ሠ. ክርስቲያን ወታደር፡- እኛ የክርስቶስ አምባሣደሮችና፣ መልዕክተኞች፣ እንዲሁም ወታደሮች  
   ነን። 2 ቆሮ 5፡20  

2. የጭለማው አለም፡- ቆላ 1፡13  
ሀ. ሠይጣን፡- እንደ ያለአግባብ የሠውን የማስተዳደር ብቃትና ችሎታ የነጠቀ ባለጋራ፣ በአየር ላይ    
   ያለው የጨለማ ሥልጣን አለቃ፣ የዚህ ዓለም አምላክ 
ለ. አጋንንቶች ወይም ክፉ መናፍስት፡- እንደ የሠይጣን መልዕክተኞች ወይንም ሠራተኞች  
ሐ. ተፈጥሮአዊ ሰው፡- እንደ የሠይጣን ተባባሪ  
መ. ዓለም፡- እንደ የሠይጣን ሥርዓት ተገዢ እንደሆነች ሁሉ።  

መ. የጦርነቱ መመሪያ ሕግ የእግዚአብሔር ቃል ነው (The war manual is the word of God)  

ዕብ 4፡12 ፣ 2 ጢሞ 3፡16-17 

“ያን ጊዜ ኢየሱስ፦ ሂድ፥ አንተ ሰይጣን ለጌታህ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ 
ተጽፎአልና አለው።” ማቴ 4፡10  

ሠ. ለውጊያው የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች (The weapons)  

 2 ቆሮ 10፡3-5 ፣ ራዕ 12፡11  

1. የመከላከያ መሣሪያዎች (ትጥቅ)፡- የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ በሙሉ ኤፌ 6፡10-18  
ሀ. እውነት 
ለ. የፅድቅ ጥሩር  
ሐ. የሠላም ወንጌል  
መ. የእምነት ጋሻ  
ሠ. የመዳን ራስ ቁር  
ረ. የመንፈስ ሠይፍ፣ የእግዚአብሔር ቃል  
ሰ. የቅዱሣን ፀሎት  

2. የማጥቂያ መሣሪያዎች፡- ራዕ 12፡11 ፣ ዕብ 4፡12 ፣ ኤፌ 3፡10  
ሀ. የበጉ ደም፣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም  
ለ. የምሥክርነታችን ቃል  
ሐ. ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሠጠ ሕይወት 1 ዮሐ 5፡18 
መ. የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሆነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም  
ሠ. የተነገረው (የተፃፈው) የእግዚአብሔር ቃል  
ረ. በቅዱሣን አንድነትና ሕብረት የጭለማውን መንግሥት ማፈራረስና “የእግዚአብሔር  
   መንግሥት እንድትመጣ፣ ፈቃዱ በሠማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድርም እንድትሆን”  
   በመፀለይ ማቴ 6፡10  
ሰ. የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤው ኃይል፤ እኛን ከሙታን አስነስቶ በሠማያዊ ሥፍራ በአብ  
   ቀኝ ከክርስቶስ ጋር ያስቀመጠን። 
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ረ. ለውጊያው እንዴት እንዘጋጃለን?  

1. ንስሐ በመግባት ጀምር፡- የምታውቃቸው የሠራሃቸው ኃጢያቶች ሁሉ ላይ ንስሃ ግባ፣ ምንም 
ዓይነት ያልተዘጋ የኃጢያት በር አይኑርህ። 1 ዮሐ 1፡9  

2. ዕለት በዕለት የበደሉህን ሰዎች ይቅር በል። 2 ቆሮ 2፡10-11  
3. በየዕለቱ በሕይወትህ የምታልፍባቸውን ጉዳዮች በሙሉ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሣልፈህ ስጥ። 

ቆላ 3፡1-10  
4. የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ በሙሉ በቃል ልበሣቸው።  
5. ሠይጣን፤ በአዕምሮህ፣ በሥጋህና፣ በአንደበትህ እንዳይጠቀም እሠረው።  
6. በፀሎት ውስጥ ሳለህ ልታስለቅቀው የሚገባህ ሌላ እስራት እንዳለብህና እንደሌለብህ መርምርና 

አስለቅቅ።  

ተግባራዊ አፈፃፀም፡- በአሁኑ ጊዜ የሚያስቸግሩህን ፈተናዎች (የጠላት የማጥቂያ፣ ሠንሠለት አስገቢ 
መሣሪያዎች) ፈትሽ፤ ከዚያ በኋላ የተነጠቅካቸውን ነገሮች በሚቀጥለው ገፅ ባለ መመሪያ መሠረት 
አስመልስ።  

ጠላት የሚጠቀምባቸው የማጥቂያ መሣሪያዎች (ምሽጎች) የሚከተሉትን ይመስላሉ፡- (Sample list 
of strongholds)  

የመገለል ስሜት መንፈስ የአይሣካልኝም መንፈስ በዘር የሚተላለፉ መናፍስት  
 ቁጣ፣ ስካር፣ መናፍቅነት 

የቅናት መንፈስ የቁጣ መንፈስ ራስን መግዛት አለመቻል 
የጥፋተኛነት ስሜት መንፈስ የጭንቀት መንፈስ የጉራ/የትምክህት መንፈስ 
ጉዳትን የማብሠልሠል ስሜት 
መንፈስ 

የወሲብ ፊልሞችና ትዕይንቶች 
ውርስ ስሜት መንፈስ 

የውርደት መንፈስ 

የጥርጥር መንፈስ የመጓጓት መንፈስ የዝሙት መንፈስ 
ግራ የመጋባት መንፈስ የጥንቆላ ፍርሐት የዛር፣ የውቃቢ መንፈስ 

  

የመገዛት - የመቃወም የውጊያ ቅደም ተከተል  
ያዕ 4፡7 “እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፤ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ ከእናንተም ይሸሻል፤” 

ዕለት በዕለት በቅድሚያ የሚተገበሩ ፀሎቶችና ውጊያዎች  

1. በየዕለቱ ራስህን ለእግዚአብሔር አሣልፈህ ስጥ 
እንዲህ የሚመስል ፀሎት ፀልይ፡-  
“ሠማያዊ አባት ሆይ እኔ መላው ማንነቴን፣ አዕምሮዬን፣ ስሜቴን፣ ፈቃዴንና፣ ሥጋዬን አንተ 
እንድትቆጣጠረው ላንተ አሣልፌ እሠጣለሁ፤ አንተም የሕይወቴ ጌታ እንድትሆን በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም እጋብዝሃለሁ።”  

2. የእግዚአብሔርን የዕቃ ጦር ልበስ  
የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር የመልበስ ፀሎት ባጭሩ፡-  
“ጌታ ሆይ አንተ የሠጠኸንን የጦር ዕቃ፣ የእውነትን ቀበቶ፣ የፅድቅን ጥሩር፣ የሠላምን ወንጌል 
ጫማ፣ የእምነትን ጋሻ፣ የመዳንን ራስ ቁር፣ የመንፈስ ሠይፍ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል 
በመዘጋጀት እለብሣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።” (ኤፌ 6፡10-18) 

3. ሠይጣንን እሠር  
የማሠርና የመፍታት ሕግ ዓረፍተ ነገር፡-  
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“አንተ ሠይጣን ከእንግዲህ በኋላ በአዕምሮዬ፣ በስሜቴ፣ በፈቃዴ፣ እና በሥጋዬ መጠቀም 
እንዳትችል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አስርሃለሁ። ራሴንም ከዚህ በኋላ ከማንኛውም የጠላት 
እስራት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እፈታለሁ።” 
 

- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - -  -  

ለጠላት ተበልጠህለት ሥፍራህንም ለቅቀህለት እንደሆነ ለጌታ ራስህን በማስገዛት ንስሐ ገብተህ 
ያጠቁህን መናፍስት በመቋቋም ገስፀህ አስወጣቸው።  

የሚከተሉት ፀሎቶች እርምጃህን ያጠናክሩልሃል።-  

4. የንስሐ ፀሎት፡-  
“አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ እቀርባለሁ። ጌታ ሆይ ለ ----------------- 
መናፍስት ሥፍራ በመልቀቅ በድዬሃለሁ፤ እነዚህ መናፍስት ከአንተ አይደሉም እኔም በሕይወቴ 
ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ እንዲገለጡ አልፈልግም። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የሠራሁትን ኃጢያት 
እነዘዛለሁ፤ ጌታ ሆይ እነዚህ መናፍስቶች በሕይወቴ ውስጥ እንዲሠለጥኑ ስለፈቀድኩኝና 
ሥፍራን ስለለቀቅኩ ይቅር በለኝ። ይቅርም ስላልከኝ አመሠግንሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ስም አሜን።”   

5. የማስለቀቅ ፀሎት፤ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ ጠላትን በመቃወምና በመገሠፅ ድምፅህን 
አውጥተህ ተናገር።  
“እናንተ የ ---------------------------- መናፍስት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥልጣናችሁን 
እነጥቃችኋለሁ። እኔ ራሴን አሳልፌ ለእግዚአብሔር የሠጠሁ ስለሆነ በእኔ ውስጥ ልትቆዩ 
አትችሉም። የእኔን አዕምሮ፣ መንፈስ፣ ልብና፣ ሥጋ መጠቀም አትችሉም። በሕይወቴ ውስጥ 
የለቀቅኩላችሁን ሥፍራ በሙሉ መልሼ እወስድባችኋለሁ። ራሴንም ከተያዝኩባቸው የ ---------- 
እስራት ነፃ አወጣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝዛችኋለሁ አሁኑኑ ለቅቃችሁኝ ወደ 
ጥልቁ ሲኦል ውረዱ፤ በኢየሱስ ስም አሜን።”  

6. የማጠቃለያ ፀሎት፤ መንፈስ ቅዱስ ሕይወትህን በሙሉ እንዲቆጣጠር እየጋበዝክ ፀልይ፡- ለምሣሌ 
እንዲህ በማለት፡-  
“ሠማያዊ አባት ሆይ በአሁኑ ወቅት ከጠላት እስራት የተፈቱትን የሕይወቴን ክፍሎች በሙሉ 
በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞላና እንድትቆጣጠረኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ 
አሜን።”  
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ነፃ ለወጣው አማኝ የሚደረግ እንክብካቤ 

አንተ አሁን ከእስራት ተፈትተህ ነፃ ስለወጣህ ከዚህ በኋላ ነፃነትህን ለማቆየት ኃላፊነት መውሠድ 
አለብህ። የራስህንም ድርሻ መወጣት አለብህ። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት እርምጃዎች በጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ያገኘኸውን ነፃነት ጠብቀህ ለማቆየት ይረዱሃል ተብሎ ይታመናል።  
1. ከእንግዲህ በኋላ አንተ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረህ የእግዚአብሔር ወራሽ ስለሆንክ፤ 
ካለቀው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳንና የማፅደቅ ሥራ አንፃር የሠማያዊና የምድራዊ በረከቶችና 
ጥቅሞች ሁሉ ተካፋይ ሆነሃል። ስለዚህ ጌታን ሁልጊዜ ስለመንፈሣዊ በረከቶችህ አመስግነው፤ 
ከሁሉም በላይ ደግሞ በፀሎትና በምስጋና አምልከው። 
2. ዕለት ዕለት ራስህን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማስረከብ በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞላ ፀልይ። 
የእግዚአብሔርንም የጦር ዕቃ ዕለት በዕለት በቃል ልበሠው (ኤፌ 6፡10-18 ያለውን ጥቅስ ተጠቅመህ 
ፀልይ)  
3. ኃጢያት እንደሠራህ ሲታወቅህ ወዲያውኑ ንስሐ ግባበትና መንፈስ ቅዱስ የነፃውን ሥፍራ 
እንዲቆጣጠርና እንዲሞላህ ጋብዘው። ሠይጣን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የእግዚአብሔርን ልጅ 
በክርስቶስ ውስጥ ከመሆን ዞር እንዲል ሊያደርገው መሞከር የዘወትር ሥራው ስለሆነ አትደናገጥ።  
4. ዕለት በዕለት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በፀሎትና ቃሉን በማንበብ ጊዜ አሣልፍ። መንፈስ 
ቅዱስም ያስተምርሃል፤ አዕምሮህም በእግዚአብሔር ቃል እንዲታደስና እንዲለወጥ ያደርግልሃል፤ 
ጊዜህንም ከፋፍለህ፤ ለአምልኮ፣ ለምልጃ ፣ እና ቃሉን ለማሠላሠል ብታውለው መልካም ነው።  
5. የሚገጥምህን እያንዳንዱን ጉዳይና ሁኔታ በክርስቶስ በልበ ሙሉነት ተጋጠመው። በእውሸት 
ስትመታ፣ ፈተና ወይም ጥርጣሬ ሲገጥምህ እርምጃ ለመውሠድ አትጠራጠር፤ ይልቁንም ገሥፀው 
በእውሸቱም ፋንታ እውነትን ተናገርበት። በዚህ በምድራዊ ሠውነትህ (ሥጋህ) እስካለህ ድረስ በውጊያ 
ላይ መሆንህን አስታውስ።  
6. የማይሠክር ንቁ ሕሊና ዘወትር ይኑርህ። ዘገምተኛነት ሥር እንዲሠድድብህ አትፍቀድ። 
የምታስባቸው ሐሣቦች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንደሚስማሙና እንደማይስማሙ መርምር። 
በልብህና በሕይወትህ ውስጥ ለምትፈቅድላቸው ነገሮች ጥበብ የተሞላበት ውሣኔ አድርግ። አዕምሮህና 
ሥጋህ የእግዚአብሔር ናቸው ስለዚህ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ንፁህ ሕሊናና ሠውነት (ሥጋ) 
ይኑርህ።  
7. የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምር በአካባቢህ ያለ ቤተክርስቲያን አባል ሁን። በቤተ 
ክርስቲያንህ ውስጥ እንዴት ጌታን ማገልገል እንደምትችል ጌታን ጠይቀው። ከአማኞች ጋር ሕብረት 
ማድረግ፣ መፅሐፍ ቅዱስን ማጥናት፣ አብሮ መፀለይና ማገልገል፣ በክርስትና ሕይወትህ 
እንድትጠነክር ይረዱሃል።  
8. ምናልባት ተሣስተህ ለጠላት በልብህ፣ በፈቃድህ፣ በስሜትህ፣ ወይም በሥጋህ ሥፍራ ለቅቀህ 
ከሆነ ስለ “መገዛት - መቃወም የውጊያ ቅደም ተከተል” ርዕስ ሥር ያለውን ትምህርት አንብበህ 
ተመለስ። አስታውስ ነፃነትህና ድልህ ተጠብቆ የሚቆይልህ የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ ስትይዝ 
ነው፤ እርሱም እንዲህ ይላል “እንግዲህ ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ በእውነት አርነት ትወጣላችሁ።” 
ዮሐ 8፡36  
 

ሰ. ነፃነታችንን እንዴት እናቆያለን  

1. በመንፈስ በመመላለስና የመንፈስ ቅዱስንም ፍሬ በማፍራት - ገላ 5፡22-25  
2. ቅዱሣን ሲፀልዩልን - ኤፌ 6፡18  
3. ዲያብሎስንና የገሃነም መናፍስትን ነቅተን በመቃወም - ያዕ 4፡7  
4. መንፈስ ቅዱስ የሠጠንን ስጦታዎች በመጠቀም፣ ወንጌልን በመስበክ፣ ቤተ ክርስቲያንን በማነፅ፣ 

የታሠሩትን ነፃ በማውጣትና፣ በመፈወስ አገልግሎት በመትጋት 1 ቆሮ 12  ፣ ኤፌ 4፡11-13  
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5. ጠላት የነጠቀንን ሥፍራ ሁሉ በማስመለስ 2 ቆሮ 10፡5 
6. የራሣችንን ሕይወት በሙሉ ለጌታ አሣልፈን ከሠጠንና በጠላት የተነጠቅነውን ካስመለስን በኋላ 

ሕይወታችንንና ቤታችን ውስጥ ከኃጢያት ጋር ሕብረት ያላቸውን ዕቃዎች ማንፃት (መቀደስ) 
አለብን። ዘዳ 23፡14  

 

ቤትን ማፅዳት  
ሸ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ራሣችን በግላችን ነፃ ከወጣን በኋላ ቤታችንን ማፅዳት/ማንፃት 

ያስፈልገናል። 

1. አንዴ ነፃ ከወጣን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ሥር እንሆናለን ወይንም እንሞላለን ራሣችንን 
ስናስረክበው። ታዲያ መንፈስ ቅዱስን እንዳናሳዝን ተነግሮናል። ኤፌ 4፡30  

2. አሁን ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ሕብረት አለን። እንቅስቃሴያችን፣ ስራችን፣ እና አካባቢያችን 
በእርሱ ሥልጣን ሥር ናቸው። ሕይወት ሁሉ ተቀድሧል፤ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የሚያሣስበንን 
እሱን የሚያሣዝኑትን ነገሮች ለማስወገድ ንቁ መሆን አለብን።  

3. መንፈስ ቅዱስ ማስወገድ ያለብህን ተግባርና ዕቃዎች ያረጋግጥልሃል።  
“ከምትበላ እሳት ጋር መኖርን የሚችል ከእኛ ማን አለ? ለዘላለምም ከምትነድድ እሳት ጋር 
መኖርን የሚችል ከእኛ ማን አለ? በጽድቅ የሚሄድ ቅን ነገርንም የሚናገር፥ በሽንገላ የሚገኝ 
ትርፍን የሚንቅ፥ መማለጃን ከመጨበጥ እጁን የሚያራግፍ፥ ደም ማፍሰስን ከመስማት ጆሮቹን 
የሚያደነቍር፥ ክፋትንም ከማየት ዓይኖቹን የሚጨፍን ነው። እርሱ ከፍ ባለ ስፍራ ይቀመጣል፤ 
ጠንካራ አምባ መጠጊያው ይሆናል፤ እንጀራም ይሰጠዋል፥ ውኃውም የታመነች ትሆናለች።” ኢሣ 
33፡14-16  
“አቤቱ፥ መርምረኝ ልቤንም እወቅ፤ ፍተነኝ መንገዴንም እወቅ፤ በደልንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ 
እይ፤ የዘላለምንም መንገድ ምራኝ።” መዝ 139፡23-24 

4. ቤታችንን ስናፀዳ/ስናነፃ የምናስወግዳቸው ነገሮች ዝርዝር 
ሀ. የጥንቆላ ወይንም የጣኦት ዕቃዎች ሐዋ 19፡17-20 ዘዳ 7፡25-26  

1. ኃላፊነት በሚኖርህ ጊዜ ሁሉንም በቁጥጥርህ ሥር ያለውን ይዞታ በሙሉ 
ታፀዳለህ። ሙሴ፤ እስራኤላውያን የሠሩትን ጣኦት ከፀለየላቸውና ካስጠነቀቃቸው 
በኋላ አስወግዶታል። ዘዳ 9፡18-21  

ለ. ከኃጢያት ወይንም ከጥንቆላ ጋር የተገናኘ ሙዚቃ መወገድ አለበት - ኤፌ 5፡18-20  
ሐ. አዕምሮን የሚያቆሽሹና የተሣሣተ አስተሣሠብን የሚዘሩ መፃሕፍት፣ መጽሔቶች፣         

ፊልሞች፣ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች፣ ከኢንተርኔት የተገኙ ነገሮች መወገድ አለባቸው። 
የየዕለቱ መመሪያህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ፊሊ 4፡8 ፣ መዝ 119፡9-11 

 መ. በውስጥህ ያለውን የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚያስቆጡትን የኪነ ጥበብ ሥራ ውጤቶች፡- 
    “ከንቱ ነገርን እንዳያዩ ዓይኖቼን መልስ፤ በመንገድህ ሕያው አድርገኝ።” መዝ 119፡37  
 ሠ. በእጅ የተቀረፁ ምስሎችና ቁሣቁሶች በተለይ በባዕድ አምልኮ ሥርዓት ላይ የዋሉ ከሆነ   
          አስወግዷቸው። ዘዳ 7፡5-6  
 ረ. ከመጠን በላይ የተሠበሠበ የሐብት ክምችት  
    “ከፀሐይ በታች የሚያሳዝን ክፉ ነገር አየሁ፤ ለመከራው በባለቤቱ ዘንድ የተቈጠበች  

    ባለጠግነት ናት።” መክ 5፡13  
ሰ. አዕምሮን የሚቀይሩ ወይንም ሱስ የሚያስይዙ ነገሮች እንደ አልኮል፣ ሐሺሽ፣ ሲጋራ ወዘተ   
   መወገድ አለባቸው። አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ራስን መግዛት ነው። ገላ 5፡23  
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5. የሰውን ሕይወት ለማጥፋት የሚውሉ የጥፋት መሣሪያዎችን ከቤትህና ከሕይወትህ አስወግድ፤ 
በፊት ይታጠቁዋቸው የነበሩትንም ሰዎች ኃጢያት ተናዘዝ፤ ከድሮና ከአሁን ተጠቃሚዎቻቸው 
ላይ ክፉ መናፍስትን ተቃውመህ አስወጣ።  
ሀ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- በቤትህ ውስጥ ከክፍል ወደ ክፍል እየተዘዋወርክ የንስሐ ፀሎት አድርግ  
   ቀጥለህም ሠይጣንንና የገሃነም መናፍስትን ተዋጋ  
የንስሐ ፀሎት  
“ሠማያዊ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ ቀርቤ ንስሐ እገባለሁ፤ በዚህ 
ሥፍራ ኃጢያትን ሠርቻለሁ፣ ከኃጢያት ጋር ተባብሬያለሁ፣ ለእግዚአብሔርም ክብር የማይገቡ 
ዕቃዎችን ይዤ ተገኝቻለሁ፤ ይህንንም ኃጢያቴን ንስሐ እገባበታለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይቅር 
በለኝ። በእነዚህ ዕቃዎች የቀድሞ ተጠቃሚዎችም ኃጢያት ስለተሠራበት የረከሠውን ይህንን ቤት 
እንድትቀድሠው እለምንሃለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ይህንን ቤት ለእግዚአብሔር መንግሥት ክብር 
እለያለሁ፤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።”  
 
የመቃወምና የግሣፄ ፀሎት  
“አንተ ሠይጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እመጣብሃለሁ፤ ይህንን ሥፍራ የያዛችሁትን 
አንተንና የጨለማው መናፍስትን እቃወማችኋለሁ፤ ከዚህ ሥፍራ ጋር ግንኙነት ያላችሁ 
መናፍስቶች በሙሉ ኃይላችሁን እሠብራለሁ፣ ሥልጣናችሁንም እነጥቃለሁ የያዛችሁትን ሥፍራ 
መልሼ እወስድባችኋለሁ፣ ይዞታችሁንም አስለቅቄ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ጥልቁ 
ሲኦል ላክሁአችሁ ሂዱ።”  
 
ለጌታ አሣልፎ የመስጠት ፀሎት  
“ሠማያዊ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ እፀልያለሁ። ቤቴን፣ ንብረቴንና፣ 
ሥፍራውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትቀድሠውና መንፈስ ቅዱስ ቦታውን እንድትወርስ 
እለምንሃለሁ። ቤቴንና ንብረቶቼን በሙሉ ለአንተ እሠጣለሁ፤ መንግሥትህ ትምጣ፤ ፈቃድህ 
በዚህ ሥፍራ ይፈፀም፤ በዚህ ሥፍራና ንብረቶች ዙሪያ መላእክትህን እንድታቆም በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ አሜን።”  
  

6. ቤትህንና ንብረቶችህን እንደ የበጉ ደም መስለህ በዘይት በመቀባት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ 
አስረክብ። ሌዋ 8፡10-12  
ቤትህን ለጌታ ስትቀድስ፤ ቤትህ ለጌታ የተቀደሠ መሆኑን ማወጅህ ነው።   

7. ቤትህን ማፅዳትና ለጌታ በድጋሚ አሣልፎ መስጠት የዘወትር ተግባርህ ይሁን፤  
ሀ. ከቤትህ ያለውን ቆሻሻ አውጣ  
ለ. ቤትህን እግዚአብሔርን በሚያከብሩ ነገሮች ሙላው  
- ግድግዳ ላይ ጥቅስ ለጥፍ  
- መንፈሣዊ መዝሙሮችን ክፈት ወዘተ…   

ቀ. ቤትህን ካፀዳህ / ካነፃህ በኋላ ከእግዚአብሔር ባገኘሃቸው በረከቶች ሙላው፤ የበፊቱን መጥፎ  
ተፅዕኖዎች በትክክለኛና በመልካም ተፅዕኖ ለውጣቸው። 

1. ጥያቄ፡- ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጥቅሶች በቤትህና በሕይወትህ ውስጥ መፈቀድ ያለባቸውን 
ነገሮች ይዘዋል፤ ምን ምን ናቸው?  
ሀ. ፊሊ 4፡8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. 1 ቆሮ 10፡31 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. ሮሜ 13፡14 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
መ. ኤፌ 5፡10 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ሠ. 1 ቆሮ 3፡16 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
ረ. ሮሜ 14፡13 ፣ 21 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
መልሶች 
ሀ. እውነተኛ የሆነውን፣ ጭምትነት ያለበትን፣ ፅድቅ የሆነውን፣ ንፁህ የሆነውን፣ ፍቅር  
   ያለበትን፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር  
ለ. የምትበሉትን፣ የምትጠጡትን ለእግዚአብሔር ክብር ማድረግ  
ሐ. ጌታን ኢየሱስን ልበሱት፣ ለሥጋ አታስቡ  
መ. ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ አድርጉ  
ሠ. እኔ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነኝ  
ረ. በወንድም ላይ ማሠናከያን አለማኖር፤ አንድ ነገር ንፁህ አይደለም ብለህ ካሠብክ አይደለም፤  
   እያንዳንዱ ሰው የተለያየ የነፃነት ደረጃ አለው።    

 

የምዕራፍ 4. የማጠናከሪያ ጥያቄዎች  
1. በሕይወትህ ውስጥ ምን ዓይነት የእስራት ቀንበሮች ነበሩብህ?  

ለምሣሌ፡- የቅናት፣ የፍርሐት፣ የጥርጥር፣ የመገለል ስሜት፣ የቁጣ፣ የአመፅ፣ …  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. በራስህ አገላለፅ መንፈሣዊ ውጊያ ላንተ ምን ማለት ነው? በፊት የነበረብህን እስራት አስብና ነፃ 
እንደሆንክ ለመቆየት ምን ታደርጋለህ?  
መንፈሣዊ ውጊያ ለኔ ------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ለባርነት ቀንበር እንደገና በር ከፍተሃል ወይ? ከከፈትክ የትኛውን  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
በምዕራፍ 3 ላይ ያሉትን የቀንበሮች ዝርዝር ተመልከት 

3. ጠላት በየትኛው ክፍል ነው በብዛት የሚያጠቃህ? መልስህን ቲክ () በማድረግ መልስ  
------------ ዓለም፡- የብዙ ነገሮች ባለቤት ለመሆን መፈለግ  
------------ አዕምሮ / ልብ ፡-  ትርጉማቸው አንድ ነው  
------------ ፈቃድ፡- ልክ የሆነውን ነገር ለማድረግ ስፈልግ አልችልም  
------------ ስሜቴን፡- በተለይም የ------------- ስሜቴን  
------------ የድሮው ማንነት፡- አንተ ሥጋ ብቻ ነህ የሚለውን እውሸት  
------------ ቤተሠቤን፣ ባለቤቴን፣ ዘመዶቼን  
------------ ጓደኞቼን፡- በሥራ ቦታ ወይም በሌላ ወደ ኃጢያት የሚገፋፉኝን  
------------ ገንዘብ፡- የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን  

4. ወደ መንፈሣዊ ውጊያ ለመግባት ምን ታደርጋለህ?  
ሀ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ሐ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
መ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. በቤትህ ወይንም በሕይወትህ ውስጥ መንፈስ ቅዱስን የሚያሣዝሁት ነገሮች ምን ምን ናቸው?  



ድል አድራጊው መንፈሣዊ ውጊያ 

 

50 
 

------------------------------------------  -------------------------------------------- 
------------------------------------------  -------------------------------------------- 
------------------------------------------  --------------------------------------------  

6. ቤትህን ቅዱስ ሥፍራ ለማድረግና በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠላምና ፍቅር የተሞላ ለማድረግ 
ትፈልጋለህን? --------------------------------------------------- 
ቤትህን ካፀዳህ / ካነፃህ በኋላ የሚከተለውን አዋጅ ተናገር  
 
እኔ ቤቴን ከ ------------------------- ፣ ---------------------------- ፣ -----------------------------  
አፀዳለሁ፤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የዚህ ቤት ራስ እንዲሆን እሾማለሁ አሜን።  
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ምዕራፍ 5፡- ውጊያውን በአዕምሮ ማሸነፍ  
2 ቆሮ 10፡3-5 ፣ ፊሊ 4፡8  

 

ቁልፍ እውነት፡- አዕምሮአችን ከጠላት ጋር ወሣኝ ውጊያዎችን የምናካሂድበትና የምናሸንፍበት ትልቁ 
የጦር ሜዳ ነው።  

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- በአዕምሮአችን ላይ የተነጣጠረውን የጠላትን ተንኮል ለመረዳትና አዕምሮአችንን 
ለክርስቶስ አስተሣሠቦች በመማረክ ጠላትን ማሸነፍ ነው።  

 

ቁልፍ ጥቅስ፡- 2 ቆሮ 10፡3-5  

“በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን፥ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም፤ የጦር ዕቃችን ሥጋዊ 
አይደለምና፥ ምሽግን ለመስበር ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው፤ የሰውንም አሳብ በእግዚአብሔርም 
እውቀት ላይ የሚነሣውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ 
እንማርካለን፥”  

 

ሀ. የሰው አዕምሮ፡- ሠይጣንና ክፉ መናፍስት ከእውነት ጋር የሚፎካከሩበት ማለትም አማኙን 
የሚዋጉበት የጦር ሜዳ ነው። የሰው ፈቃድና ስሜቶች ክፉ መናፍስት መልሠው ሊይዙአቸው 
የሚፈልጉአቸው ምሽጎች ናቸው። ምሽጎቹን ለመያዝ ጦርነቱ የሚታወጀውም በአዕምሮአችን 
ውስጥ ነው።  

1. በሠውና በሠይጣን ኃይሎች መካከል የሚደረገው ንግግር ሁሉ የሚከናወነው በሠው አዕምሮ 
ውስጥ ነው። ሰው በውድቀት ጊዜ በጠላት ኃሣብ ተታልሎና አምኖበት ወደ ተግባር ሲሸጋገር 
በጠላት ተሸንፎ ነበር። ከዚያ በኋላ የሰው ኃሣብ ሁልጊዜ ክፉ እንደሆነበት እግዚአብሔር 
ተናግሯል። በውጤቱም ከኖኅ ቤተሰብ በስተቀር የሰው ዘር በሙሉ የተበላሸ፣ አመፀኛ፣ በወሲብ 
የተጣመመ ባሕሪ ያለው ሆኖ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከጥቂት የሰው ዘር ቅሬታዎች 
በስተቀር የሰውን ዘር ማጥፋት ነበረበት። ዘፍጥ 3፡5-9፣ ዘፍጥ 6፡5-9፣12-13  

2. ሠይጣን ከመወለዳችን ጀምሮ ወደ አዕምሮአችን ይገባል። የተፈጥሮአዊው ሰው አዕምሮ የጠላት 
ምሽግ ነው፤ ወላጆቻችን ወይንም በእኛ ላይ የማስተዳደር ሥልጣን የነበራቸው አንዳንዶቻችንን 
ከሌሎች የተሻለ ከጠላት ተፅዕኖ ጠብቀውናል። ሌሎች አዕምሮአቸውን ወደ ክፋት እንዳይወስዱና 
መልካም ምርጫ እንዲያደርጉ ደህና ተምረዋል። ነገር ግን ሁላችንም በተለያየ መጠን በጠላት 
ወደ አዕምሮአችን በተወረወረ ጥቃት፣ ተፅዕኖ ሥር ወድቀናል።  

3. የጥቃቶቹ መንገዶች፤ ባሕልን፣ የትምህርት አሠጣጥ ሒደቶችን፣ ወደ አዕምሮአችን የገቡ 
አጋንንታዊ ውሸቶችንና፣ የተሣሣቱ አመለካከቶችን (እምነቶችን) አካትተዋል። መፅሐፍ ቅዱስ 
ከደህንነት በፊት ያለውን የአዕምሮ ሁኔታ (የአስተሣሠብ ልክ) ገልፆታል። 
 
ጥያቄ፡- እስቲ ከዚህ በታች ያሉትን ጥቅሶች አንብበህ የተፈጥሮአዊው ሰው አዕምሮ ከመዳኑና 
ከመለወጡ በፊት እንዴት እንደሚያስብ ግለፅ?  
ሀ. ሮሜ 1፡21 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ለ. ሮሜ 1፡21 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. ሮሜ 1፡28 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
መ. ሮሜ 8፡7 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሠ. ገላ 4፡3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ረ. ቆላ 1፡21 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሰ. ቆላ 1፡21፣ ኤፌ 2፡3 ----------------------------------------------------------------------------------- 
ሸ. ቆላ 2፡8 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ቀ. ማቴ 15፡19 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
በ. 2 ቆሮ 3፡14 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ተ. 2 ቆሮ 4፡4 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
መልሶች፡- የጨለመ ልብ፣ ከንቱ፣ ለማይረባ አዕምሮ የተሠጠ፣ ለእግዚአብሔር ሕግ መገዛት 
የተሣነው፣ ከእግዚአብሔር የተጣላ፣ ባሪያዎች የተታለልን፣ በሐሣባችን ጠላቶች፣ ለእውነት 
የታወርን፣ የስጋን ምኞት ብቻ የምንፈፅም፣ በከንቱ መታለል የተያዝን፣ የረከስን፣ የደነዘዘ 
አዕምሮ ያለን፣ የታወረ አዕምሮ ያለን፣ ነበርን።  
 

የመልካም አዕምሮ ቁልፍ 
አንድ ክርስቲያን ሁልጊዜ አዕምሮውን በእግዚአብሔር ሠላም መጠበቅ አለበት።  
“በአንተ ላይ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመህ በሰላም ትጠብቃታለህ። ጌታ 
እግዚአብሔር የዘላለም አምባ ነውና ለዘላለም በእግዚአብሔር ታመኑ።” ኢሣ 26፡3-4 
“ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፤ … በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር 
ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ 
የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።” ፊሊ 4፡4-7 
 

4. ያልዳነ ሰው የሠይጣን ምርኮኛ ነው። ነፍሱ ምግባሩን ትገዛለች። ተፈጥሮአዊው ሰው በክርስቶስ 
ከመዋጀቱ በፊት ውሣኔ ለመስጠትና ለባሕሪዎቹ፤ በምክንያታዊነት፣ በስሜቶችና በፈቃዱ ላይ 
ይደገፋል። ስጋው የነፍሱ ባሪያ ናት። ሥጋው ከምኞቷና ፍላጎቷ ጋር ያልተዋጀውን ሰው ባሕሪ 
ትወስናለች። ያልዳነው ሰው መንፈሱ በነፍሱ ትገዛለች። ጨለማ መንፈሱን ይገዛል፤ 
ተፈጥሮአዊው ሰው ውሣኔ ለመስጠት አዕምሮውን፣ ደመነፍሱን፣ እና የራሱን ድምዳሜ 
ይጠቀማል። ስለዚህ ሠይጣን ተፅዕኖ ሊያደርግበት፣ ሊያታልለው፣ ሊፈትነውና፣ ሊይዘው 
እንደሚችል በቀላሉ መረዳት ይቻላል። የኃጢያት ባሪያም ነው።   
ሮሜ 6፡16 የተፈጥሮአዊውን ሰው ሁኔታ ይገልፃል  
“ለመታዘዝ ባሪያዎች እንድትሆኑ ራሳችሁን ለምታቀርቡለት፥ ለእርሱ ለምትታዘዙለት ባሪያዎች 
እንደ ሆናችሁ አታውቁምን? ወይም ለሞት የኃጢአት ባሪያዎች ወይም ለጽድቅ የመታዘዝ 
ባሪያዎች ናችሁ።” ሮሜ 6፡16  
ይህንን ኃሣብ ለመረዳት የሚቀጥለውን ሥዕል ተመልከት፡-  
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የተፈጥሮአዊው ሰው፤ ከውድቀት በኋላ 
 

 

ለ. አዕምሮአችንን ከጠላት ለማስመለስ የምንወስደው የመጀመሪያው እርምጃ ንስሐ መግባትና መዳን 
ነው።  

1. “ንስሐ” የሚለው ቃል “የአዕምሮ መለወጥ” የሚል ትርጉም አለው፤ በሮሜ 10፡9፣10፣13 ላይ 
እንዲህ ይላል “ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሠክር፣ እግዚአብሔርም ከሙታን 
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እንዳስነሣው በልብህ ብታምን ትድናለህና፤ ሰው በልቡ አምኖ ይፀድቃልና፣ በአፉም መስክሮ 
ይድናልና … የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና።”  

2. እኛ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ያይደለ አዕምሮ አለን። ሮሜ 8 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር 
በጥል ውስጥ ያለውን በሥጋ የሆነ አዕምሮ በመንፈስ ካለው አዕምሮ ጋር ያወዳድረዋል።  
ሮሜ 8፡5-6 “እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ የሥጋን ነገር ያስባሉና፥ እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ 
ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና 
ሰላም ነው።” 
  

3. መንፈስ ቅዱስ አዕምሮአችንን ለማደስና ለመለወጥ ብሎም የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድንለይና 
እንድንፈፅመው ለማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል ይጠቀማል።  
2 ጢሞ 3፡16-17 “የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ 
የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት 
በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል።”  

ሐ. እግዚአብሔር አዕምሮአችንን፣ ልባችንን፣ ፈቃዳችንን፣ ስሜታችንን፣ የምንወደውና የምንጠላውን 
ነገር፣ እና ፍላጎታችንን ሊያድስና አስቀድሞ ወደታሠበላቸው ወደ ላቀ ደረጃ ሲያደርስ ይፈልጋል። 
ያን ጊዜ እግዚአብሔርን በአስተሣሠባችን ብቻ ሣይሆን በአኗኗራችንም እናከብረዋለን። 

 (የታደሠውን ሰው ማንነት ነፃ ከመውጣቱ በፊት የሚያሣየውን ሥዕል ተመልከት)  

1. የአስተሣሠብ ለውጥ ሲኖር የባሕሪ ለውጥ ይመጣል። የመለወጡ አላማም የክርስቶስን አዕምሮ 
ይዞ መገኘትና ያም አስተሣሠባችንንና ስሜታዊ ተግባሮቻችንን እንዲመራ መፍቀድ ናቸው። 
1ቆሮ2፡16 “እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን።”  
 
ጥያቄ፡- እኛ አሁን የክርስቶስ ልብ ሲኖረን፣ እግዚአብሔር እንድናውቅ ቃል የገባልን ምንን ነው? 
ሀ. 1 ቆሮ 2፡12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. ሮሜ 12፡2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
መልሶች 
ሀ. ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሠጠንን እናውቃለን  
ለ. የእግዚአብሔር ፈቃድ ለሕይወታችን ያለውን እናውቃለን።  
 

2. የዳንን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወደ ውስጣችን ሲገባ እርሱ ዋና ገዢያችንና አስተዳዳሪያችን ይሆናል። 
ስለዚህ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስንና ሕያው ቃሉን እንድናምን የሚያስተምረንን አዲስ ጌታ 
እናገኛለን። ከዚያ በኋላ እድሜ ልካችንን እየተቀደስን ክርስቶስን እስክንመስል ድረስ 
የምንደራጅበት የመለወጥ ሒደት ውስጥ እንገባለን። ነፍሣችንና ሥጋችን በእርሱ (በመንፈስ 
ቅዱስ) ሥልጣንና ቁጥጥር ሥር እንድናውል ተምረናል። ሌላው የተማርነው ነገር ደግሞ 
አስተሣሠቦቻችንና ስሜቶቻችን በሕይወታችን ውስጥ ውሣኔ የምንሠጥበትን ሒደት ሊቆጣጠሩ 
እንደማይችሉ ነው።  
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የታደሠው ሰው፤ ነፃ ከመውጣቱ በፊት 
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የተዋጀው ክርስቲያን (ነፃ ወጥቷል) 

 

 

መ. አዕምሮአችን ከሠይጣን ተነጥቆ በመንፈስ ቅዱስ ተመልሶ መያዝ አለበት፤ ፈቃዳችን፣ ጥበባችን፣ 
አስተሣሠባችን፣ ስሜቶቻችን፣ የምንወደውና የምንጠላው ነገር፣ እና ፍላጎቶቻችን መታደስና ወደ 
መልካም መቃኘት አለባቸው።  

1. ፈቃዳችን የውሣኔ ሰጪ ብልት ነው። የሕይወታችንን የጉዞ አቅጣጫ የምንመራበት መሪ ነው። 
እግዚአብሔር የሠጠን የማይጣስ ፈቃድ እንዳለን፤ ራሱ እግዚአብሔር ያውቃል። እርሱ 
በፈቃዳችን ውስጥ ጣልቃ አይገባም፤ ይልቁንም እውነትን ይገልፅልናል፤ ከዚያም የመፍቀድ 
ያለመፍቀድን መብት ይተውልናል። ከዚህ ቀጥሎ የቀረበው መርህ አዕምሮአችንን ለማደስ 
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ይረዳናል። እግዚአብሔር በድንገት አዕምሮአችንን ወስዶ፤ አስተሣሠባችንንና ተግባራችንን 
አይቆጣጠርም። ነገር ግን ኃላፊነትን ሠጥቶናል፤ አዕምሮአችንንና አስተሣሠባችንን እርሱ በሠጠን 
መሣሪያዎች ተጠቅመን ለክርስቶስ እንድንማርክ፤እነዚህም መሣሪያዎች፤ የእግዚአብሔር ቃል፣ 
የደሙ ኃይል፣ እና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናቸው።  
የሚከተሉት ጥቅሶች ጠቃሚ ናቸው።  
  ዮሐ 8፡31-32  ያዕ 4፡7   
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ፈቃዳችንን በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ በማስገዛት ዲያብሎስን 
ለመቃወምና አዕምሮአችንን ወደ መልካም ለመመለስ የሚያስችለን አቋም ላይ እንደርሳለን። 
አዕምሮአችንም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መልካምና ፍሬያማ ይሆንልናል። 

2. እግዚአብሔር አምላክ በዙሪያችን ባለው አለም እንድንደሠትና እርሱንም እንድናደንቅበት 
ስሜቶችን ሠጥቶናል። ስሜቶቻችን ከውጭ ለሚመጡ ግብአቶች እንዲሁም ከውስጥ ከመንፈስ 
ቅዱስ ለሚመጡ አይነተኛ ግብረገባዊ ምላሾች፣ ምላሽ ይሠጣሉ። መፅሐፍ ቅዱስ አማኞች 
ለእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ የሠጡትን ስሜታዊ ምላሾች በብዙ ምሣሌዎች ያሣየናል።  

መዝ 149    ሉቃ 1፡47  
3. በተፈጥሮአዊው ሰው ውስጥ ለሚሠሙን ነገሮች ምላሽ የምንሠጠው “በስሜት ዓለም” ውስጥ 

ሆነን ነው። የሚሠሙን ነገሮች (feelings)፣ ፍላጎቶቻችንና፣ የምንወደውና የምንጠላው ነገር፣ 
የስሜቶቻችን አባሎች ናቸው። ተፈጥሮአዊ ስሜቶቻችንን በይበልጥ ባየናቸው ጊዜ በይበልጥ 
የማንተማመንባቸውና፣ ተለዋዋጭ፣ ለሕይወታችንም መሪ ሊሆኑ እንደማይችሉ እንረዳለን። 
ስሜቶቻችን ሕይወታችን ውስጥ ገዢ ኃይል ሊሆኑ በፍፁም አይገባቸውም። መንፈስ ቅዱስ 
በውስጣችን ሲያድር የመንፈስ ፍሬዎችን ያፈራልናል። እነሱም፤ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሠላም፣ 
ትዕግሥት፣ በጎነት፣ ቸርነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ እና ራስን መግዛት ናቸው። እነዚህም 
ስሜቶቻችንን በእግዚአብሔር መንፈስ እንዲገዙ ያደርጓቸዋል። ገላ 5፡22-23  
 
ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌ 4፡26-27 ላይ ስሜቶቻችንን ካልተቆጣጠርናቸው ኃጢያታዊ ሊሆኑብን 
እንደሚችሉ ያስገነዝባል።   

4. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አስቸጋሪ በነበረው የሕይወቱ ጊዜ ፈቃዱንና፣ ፍላጎቶቹን 
አሣልፎ ለእግዚአብሔር አብ ሠጠ። ከዚያ በኋላ የመስቀልን ሞት ለመሞት ኃይልን አገኘ። እኛ 
በፈተና ወድቀን ለሥጋዊ፤ ድካማችን፣ ግፊቶች፣ ፍላጎቶች፣ ወይም ስሜቶች ተሸንፈን 
ከተገለጠው የእግዚአብሔር ፈቃድ ልንርቅ ስንቃረብ ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር ፈቃድ አሣልፈን 
መስጠት ይኖርብናል። ያን ጊዜ ስሜቶቻችን በመስቀሉ ሥራ ውስጥ ያልፋሉ ብለን 
ባልጠበቅናቸው ሁኔታ ያልፋሉ፤ ምክንያቱም ውሣኔዎችን እንዲመሩ አልፈቀድንላቸውምና። 
በአንፃሩ የፈቃዳችን ባሪያዎች ማለትም ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገዛው ፈቃዳችን ባሪያዎች 
ይሆናሉ። በማቴ 26፡37-42 ላይ ጌታ ያስቀመጠልንን ንድፍ እንመልከት፤ ለስሜቶቻችን መከለያ 
የሚሆነንን በመስቀሉ ሥራ ውስጥ ተመድቦ እናገኛለን። “የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን 
ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉ። በመንፈስ ብንኖር በመንፈስ ደግሞ እንመላለስ።” ገላ 5፡24-
25 

5. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተሠባችንና በሕይወታችን ውስጥ ስሜታዊ ውጣውረዶች፣ 
መገለሎችና፣ አለመግባባቶች በጣም ከሚቀርቡን ሰዎች እንደሚደርስብን አስጠንቅቆናል። 
በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ስናልፍ መስቀላችንን ተሸክመን የሚያስመርረንን ጉዳይ ትተን 
ፈቃዳችንን ለፈቃዱ በሁሉ ጉዳይ ላይ በማስገዛት ዕለት በዕለት እንኑር። ኢየሱስ የተናገራቸውን 
ቃሎች በማቴ 10፡34-39 እንመልከት።  

6. ዲያብሎስ ስሜታችንን፣ ፍላጎታችንን፣ ፍቅራችንንና (affection)፣ ምኞታችንን ሊያነቃቃ 
ሊቀሠቅስና ኃጢያትን እንድንመርጥ ሊያደርገን ይጥራል፤ ወይንም ደግሞ በአንፃሩ ፈቃዳችንን 
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በማዘግየት (በማዘናጋት) ጥሩ ውሣኔ እንዳንወስን ሊያደርገን ይጥራል። (2 ቆሮ 11፡3) የሠይጣን 
ዓላማ እኛ ፈቃዳችንን የምንጥልበት ደረጃ ላይ ማድረስና ልባችንን፣ አዕምሮአችንን፣ 
ስሜታችንንና፣ ፈቃዳችንን፣ ለእርሱ ወይንም ለክፉ መናፍስት እንድናስረክብ ማድረግ ነው። 
ፈቃዳችን የጠላትን ወረራ የምንከላከልበት የገደብ መስመር (ማገጃ) ነው።  

ሠ. እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሊዳስሠን ወይንም ላይዳስሠን የሚችለው እንዳለንበት የአዕምሮ (የልብ) 
ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ነው። እግዚአብሔር መቼውንም የተሠበረውንና የተዋረደውን ልብ ትቶ 
ዞር አይልም።  

   መዝ 51፡17   መዝ 10፡17-18  

1. በመዝ 51፡10-12 ላይ ያለው የዳዊት ፀሎት የኛም ሊሆን ይገባል። በኢሣ 57፡15 ላይ ቅዱስ 
እግዚአብሔር የተቀጠቀጠና የተዋረደ መንፈስ ካለው ጋር እንደሚኖር ይናገራል። 

2. እግዚአብሔር አዕምሮአችንን እንዲያድስ፤ ትሁትና፣ የተሠበረ ልብ ሊኖረን ያስፈልጋል። 
3. አዕምሮአችንን ለመለወጥና ለማደስ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ የእውነት ምንጭ በትህትና 

መቀበል አለብን። 
4. ከክርስቶስ ጋር ሕብረት ሲኖረን፤ ለእርሱ የሚሆን የተዋረደ ልብ ይሠጠናል። ከዚያም 

ለነፍሣችንና ለስሜታችን እረፍትን እንጎናፀፋለን። ስለዚህም ነፍሣችንና፣ ስሜቶቻችን 
የሕይወታችን ገዢ ኃይል መሆናቸውን ያቆማሉ። ይህ እውነት በብሉይም በሀዲስም ኪዳን 
መፃህፍት ውስጥ በትክክል ተቀምጧል።  ኢሣ 66፡2   ማቴ 11፡28-29  
 
የውጊያ መመሪያ 7፡- እኛ በሕይወታችን ውስጥ ለሚገጥሙን ሁኔታዎች ሁሉ፤ በውስጣችን 
በሚኖረው በክርስቶስ ላይ ሁልጊዜ እስከተደገፍን ድረስ በአሸናፊነት ሥፍራ ላይ እንቆያለን። 
የሠይጣን ዋና አላማ እኛን ክርስቲያኖችን ከክርስቶስ ሕብረትና ከአሸናፊነት ሥፍራችን እንድንለቅ 
ማድረግ ነው።  

ረ. እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሊሠራ ያቀደውን ለመስራት ያስችለን ዘንድ እኛ ነፃ፣ ንፁህ፣ ንቁ፣ 
እና ፈቃደኛ የሆነ አዕምሮ ያስፈልገናል። 

1. ጤናማ ልብ (አዕምሮ) ምን እንደሚመስል በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከነብዩ ዳንኤል ሕይወት 
እንማራለን። ነብዩ ዳንኤል በባቢሎን ቤተመንግሥት በሠይጣናዊ ኃይል በሚመራ መንግሥት 
መቀመጫ ውስጥ ይኖር ነበር። የሥራ ባልደረቦቹ፤ አስማተኞች፣ ጠንቋዮች፣ ደጋሚዎችና፣ 
ተንባዮች ነበሩ። ዳንኤል ግን በቀላል እምነቱ አማካኝነት በድል አድራጊነት የእግዚአብሔርን 
መንግሥት ያስፋፋ ነበር።  
ዳንኤል እንዲህ በመንፈስ እንዲበረታ ያደረገው ነገር ምን ነበር?  
ሀ. ዳንኤልም በንጉሱ መብልና መጠጥ እንዳይረክስ ዕለት በዕለት በልቡ ያስብ ነበር። 
ለ. ዕለት በዕለት ራሱን ለእግዚአብሔር አሣልፎ ይሠጥ ነበር፣ ሣያቋርጥ ያመልክ ነበር፣ 
የእግዚአብሔርን ቃል ያጠና ነበር፣ በእምነቱም በሁሉም መስክ በድፍረት ይኖር ነበር። 
እግዚአብሔርም ጠንካራና እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ ልብ ሠጠው።-  

2. ጥያቄ፡- ከዚህ በታች ያሉትን ጥቅሶች አንብበህ እግዚአብሔር ለዳንኤል የሠጠውን ጥበብ ዘርዝር  
ሀ. ዳን 2፡14 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. ዳን 5፡11-12 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. ዳን 5፡14 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
መልሶች፡- መገለጥ፣ ማስተዋል፣ ጥበብ፣ እውቀት፣ ሕልምን መተርጎም፣ እንቆቅልሽን መፍታት፣  
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3. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- የእግዚአብሔር ቃል መልካምና፣ ለውጊያ የተዘጋጀ፣ አዕምሮ (ልብ) ምን 
እንደሚመስል ይገልፃል። እኛም ይህ እንዲሆንልን መጠየቅ አለብን። ዝርዝሮቹን ተመልከት  
ሀ. የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት ልብ     2 ጢሞ 1፡7  
ለ. በእግዚአብሔር ቃል የታደሠ አዕምሮ (ልብ)     ሮሜ 12፡2 
ሐ. የታደሠ፣ እውነተኛ፣ ራሱን የሚገዛ አዕምሮ     ኤፌ 4፡20-32 
መ. ትሁት ልብ፣ ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር     ፊሊ 1፡27 
    ቤ/ክርስቲያንን ለማነፅ አብሮ የሚሠራ    ፊሊ 2፡3፣5  
ሠ. በእውነት የሚኖር ልብ       ፊሊ 4፡8  
ረ. በላይ ያለውን የሚሻ ልብ       ቆላ 3፡2 ማቴ 5፡20 
ሰ. ንቁና፣ ፅኑ አዕምሮ        1 ተሠሎ 5፡8፣9 
ሸ. ሁልጊዜ ደስተኛ የሆነ ልብ       1 ተሠሎ 5፡16-18  
ቀ. የማይሠክር፣ ለውጊያ ዝግጁ የሆነ ልብ     1 ጴጥ 5፡8  
 
የውጊያ መመሪያ 8፡- በመንፈሣዊው አለም የመልሶ ማጥቃት ሕግ ሁልጊዜ የሚሠራው ሥፍራን 
(አቋምን) ለመያዝ ነው። ልክ ብርኀን ጨለማን እንደሚያስወግድ ውሸትን ለማሸነፍ እውነት 
መነገር አለበት።  

ሰ. ሠይጣን በአዕምሮህ፣ ፈቃድህና፣ ስሜቶችህ ላይ የሚያጠምደውን አደገኛ ወጥመዶች ማወቅ 
መንፈሣዊ መሣሪያዎችህን እንድታነሣና ውጊያ ከፍተህ እንድታጠፋቸው ይረዱሃል። ከዚህ በታች 
አንዳንድ አደገኛ የሠይጣን ወጥመዶች ተዘርዝረዋል።  

1. መንፈሣዊ ግዴለሽነት (Spiritual apathy) ፡- ይህ ስሜትየለሽ የአዕምሮ ሁኔታ ለአጋንንታዊ 
ትንኮሣ ሥፍራ ይለቃል። ለውጊያ የተዘጋጀ አዕምሮ ሊኖረን ይገባል። ንቁ ሆነን ራሣችንን 
መጠበቅ አለብን ግድ የለሽና ስሜት የለሽ መሆን የለብንም። 1 ጴጥ 5፡8  

2. ዝም ማለት/አለመቃወም (Passivity) ፡- ይህ ሁኔታ የውጪ ኃይሎች እንዲቀሠቅሱን (ጣልቃ 
እንዲገቡ) በር ይከፍታል። የመንፈስ ቅዱስና፣ የክፉ መንፈስ ዋና ልዩነት፤ መንፈስ ቅዱስ 
ማንነታችንን እንድንጥል አያደርግም፤ የክፉ መንፈስ ግን ማንነታችንን በማጥፋት እርሱ ብቻውን 
በእኛ ቦታ ሆኖ ሊሠራ ይፈልጋል፣ እኛንም ወደ ሮቦትነት ያወርደናል። መንፈስ ቅዱስ ግን እኛ 
በነፃ ፈቃዳችን እንድንታዘዘውና ራሣችንን እንድንሠጠው ይፈልጋል። ስለዚህ ፈቃዳችን ሁልጊዜ 
ንቁ ሆኖ በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ሥር መሆን አለበት የዝምታን (የአለመቃወምን) አደጋ 
ለማስወገድ።  

3. ሥራ የፈታ አዕምሮ መያዝ (a blank mind) ፡- ትኩረት የሌለው ባዶ ጭንቅላት፤ ክፉ 
መናፍስት ሐሣባቸውን እንዲያስገቡበት በር ይከፍታል። በምንም ዓይነት ሁኔታ ገለልተኛ ወይንም 
ባዶ የሆነ የጭንቅላት ሁኔታ (ሥራ የፈታ አዕምሮ) አትፍጠር። መፅሐፍ ቅዱስ ንቁ እንድንሆንና 
በእውነት ላይ እንድናተኩር ይመክረናል። 1 ጴጥ 1፡13  

4. ቆሻሻ አስተሣሠቦች (Unclean thoughts) ፡- ክፉ መናፍስት በተደጋጋሚ ቆሻሻ አስተሣሠቦችን 
ሊያስገቡብን ይጥራሉ። ኃጢያታዊ አስተሣሠብን ከተንከባከብነው፤ የአዕምሮአችን ምርጫ ይሆንና 
ወደ ተግባር ይቀየራል። እንደዚያ ከሆነብን ንስሃ ገብተን ጠላትን መቃወም ይኖርብናል። መፈተን 
ኃጢያት አይደለም፣ መረታትና፣ ማድረግ እንጂ። ያዕ 1፡14-15 

5. አስመሣይ ስሜቶች (Counterfeit sensations of the supernatural) ፡- በሠውነትህ ላይ 
የሚከሠቱትን ስሜታዊነት የሚታዩብህን ገጠመኞች ንቀባቸው ትክክል አይደሉም። እግዚአብሔር 
እንድንኖር የሚፈልገው በእምነት ነው እንጂ በስሜቶች፣ በተረዳነው ሁኔታ፣ ወይንም 
በልምምዳችን አይደለም። ሮሜ 12፡3  2 ቆሮ 5፡7-8     (ምዕራፍ 6’ን ተመልከት) 
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6. ሐሠተኛ የፀጋ ሥጦታዎች (Counterfiet gifts) ፡- እነዚህ ነገሮች በአንድ በተታለለ አማኝ፣ 
መናፍስትን ስለ መለየት ባልተማረ፣ ሕይወት ውስጥ ሊከሠቱ ይችላሉ። (ምዕራፍ 6’ን 
ተመልከት)  

7. ከንቱ አስተያየትን መቀበል (accepting suggestions) ፡- ስለወደፊት ሕይወታችን ወይንም 
ስለሌሎች ሰዎች የወደፊት ሕይወት ወይንም ሁኔታ በክፉ መናፍስት ተታልለን፤ የፀጋ ሥጦታ 
ያለን እየመሠለን ከንቱ አስተያየትን ተቀብለን ትንቢት ልንናገር እንችላለን። እያንዳንዱ ስጦታ 
ወይንም መልዕክት በ 1 ዮሐ 4፡1-3 መሠረት ከትክክለኛ ምንጭ ለመሆኑ መፈተን አለበት። 
(ምዕራፍ 6’ን ተመልከት) 

8. አስገዳጅ ሐሣቦች (Impulsive thinking) ፡- ይህ ሁኔታ አስቸኳይ እርምጃ እንድንወስድ ግፊት 
ያደርጋል። ክፉ መናፍስት አዕምሮአችንን ረፍት በሚነሣ ግፊት የራሣቸውን ሐሣብ 
እንድንፈፅምላቸው ሊያጠቁት ይችላሉ። ጌታን ጠይቀን በመንፈስ ቅዱስ የታዘዘ ድርጊት መሆኑን 
እንኳ እንድንመረምር ዕድል አይሠጡንም። ለአንዳንድ ነገሮች ገደብ የለሽ ፍላጎት እንዲያድርብን 
በማድረግና፣ አሁንም አሁንም አጥብቆ በመግፋት ያልሆነ ድርጊት ወይንም አላማ ያስፈፅሙናል። 
በጠላት ተፅዕኖ ስር ያለ አዕምሮ በእረፍት የለሽነትና ያ ካልሆነ ደግሞ ወደ መረበሽ ስሜት 
እንደሚገባ ይታወቃል። በሌላ በኩል ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ጨዋና ሠላማዊ ሲሆን አንድ 
ነገር ወዲያውኑ ካልፈፀምክ ብሎ አያስገድድም። የእግዚአብሔር መንፈስ በእርጋታና ሒደት 
በሒደት የሚመራ ነው። በአዕምሮአችን ውስጥ የሚያስገድድ ግፊት ሲሠማን ብዙውን ጊዜ 
ከእግዚአብሔር አይደለም። ዮሐ 10፡3-4  

9. ጠንካራ ስሜታዊ ጥድፊያዎች (Strong emotional rushes) ፡- ብዙውን ጊዜ የምንሸነፈው 
በስሜቶቻችን በኩል ከሆነ ስሜቶቻችንን መሠረት ያደረጉ ተግባሮቻችንን መቆጣጠር ወይንም 
መገደብ ይኖርብናል። የእግዚአብሔር መንገዶች በሙሉ ሠላማዊ ናቸው። እግዚአብሔር በእርግጥ 
ጠንካራ ስሜቶችን በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ሥር እንድንገልፅ ይፈቅዳል፤ ፍሬው ግን ሁልጊዜ 
ፅድቅና፣ ሠላም ነው። የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ የሚዘርፉን ጠንካራ የሆኑ አሉታዊ ስሜቶች 
ከእግዚአብሔር አይደሉም። ዮሐ 14፡27  

10. የሚጨነቅ ልብ (Anxious mind) ፡- እንዲህ አይነት ልብ (አዕምሮ) ያለፉ ክስተቶችን 
በተደጋጋሚ ያስባል፤ ተቃራኒ ሐሣቦችም የአስተሣሠቡን ሒደት ያጅባሉ። ብዙውን ጊዜ 
ጭንቀት፣ ውጥረት፣ የማይታወቁ ነገሮችን መፍራት፣ ወደፊትን መፍራት፣ እንዲሁም አካላዊ 
የራስ ምታት ሕመም፣ ጉጉት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ ይከሠታሉ። የእግዚአብሔር ቃል ለሚጨነቅ 
ልብ መፍትሔው “የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በፀሎት በእርሱ ላይ ጣሉ።” የሚለው ቃል ነው። 
ፊሊ 4፡6-7  

11. ጠንካራ ጥርጣሬዎች (Strong doubts) ፡- እነዚህ ሁልጊዜ ጠላት የራሳችንን ኃሣቦች አስመስሎ 
የሚያስገባቸው ኃሣቦች ናቸው። ጠላት ሁልጊዜ በእግዚአብሔርና በቃሉ ላይ ያለንን እምነት 
ለማፍረስ ይጥራል። ክፉ መናፍስት በእግዚአብሔር ባሕሪ ላይ ባለን እውቀት ላይ ውሸትን 
ያስገባሉ፤ እኛ በእርሱ ላይ እምነት እንዳይኖረን ለማድረግ እንዲሁም እኛ በክርስቶስ የሆንነውን 
(የደረስንበትን ደረጃ) እንድንጠራጠር ለማድረግ ይጥራሉ። ስለዚህ በእነዚህ እምነት ገዳይ ሐሣቦች 
ላይ እውነትን በመናገር፤ ልንቋቋማቸው ያስፈልጋል። ዮሐ 8፡32  

12. ግራ የተጋባ አዕምሮ (a confused mind) ፡- እንዲህ አይነቱ አዕምሮ ፤ ሁለት ተቃራኒ ሐሣቦች 
የሚቀርቡበትና አቋም ለመውሰድ ምንም አይነት እርምጃ ያልተወሠደበት ሁኔታን ነው 
የሚያሣየው። የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ለማመን ወሣኝ ምርጫ ማድረግ ውሸትን 
ይቋቋማል፤ ግራ መጋባትንም ያስወግዳል። ያዕ 1፡8  

13. ያለፈውን ታሪክ ብቻ የሚያሠላስል አዕምሮ (a past tense mind) ፡- እንዲህ አይነቱ አዕምሮ 
ያለፈውን አሉታዊ የሕይወት ገጠመኝ እንደገና የሚኖር አይነት ሲሆን፤ እኛ አንዴ ከኃጢያት 
ጉዳዮች ነፃ ከወጣን ወይንም ደግሞ ባለፈው ሕይወታችን ከነበሩ የአጋንንት ቅጥሮች ነፃ ከወጣን 
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በኋላ መፅሐፍ ቅዱስ የሚመክረን ባለፈው የኃጢያት ገጠመኝ እንዳንኖርና ይልቁንም የኋላችንን 
እየረሣን ወደፊት ላለው እንድንዘረጋ ነው። ፊሊ 3፡13-14  
 
የውጊያ መመሪያ 9፡- እጅግ የተሻለው የመከላከያ እርምጃ ሣያቋርጡ ደጋግሞ ማጥቃት ነው።  

 

ሸ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ውጊያውን በአዕምሮ ማሸነፍ። ዘወትር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ነገሮች 
የማድረግ ልማድ ይኑርህ፤ ከጊዜ በኋላ በአዕምሮህ መታደስ ትደነቃለህ። 

1. አዕምሮህን ለውጊያ ተግባር ዕለት በዕለት አስታጥቅ፡- እኛ ሁልጊዜ ሊሠርቀንና ሊያጠፋን 
ከሚፈልግ ኃይለኛ ጠላት ጋር በውጊያ ላይ እንዳለን አውቀህ ተቀበል። 1 ጴጥ 1፡13  

2. ልብህን፣ ፈቃድህን፣ ስሜቶችህንና፣ ሥጋህን፣ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት በዕለት በማስረከብ 
የክርስቶስ ልብ እንዲሠጥህ ጠይቅ። የእግዚአብሔርንም የጦር ዕቃ ልበስ። 1 ቆሮ 2፡16  

3. አዕምሮህን ዕለት በዕለት በእግዚአብሔር ቃል ሙላ። እውነትን አስብ፣ እውነትን ተናገር፣ 
በተገለጠልህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ዕለት በዕለት ተመላለስ። መዝ 119፡11  

4. በመንፈስ ቅዱስ በመታነፅ የተሠጠህን አደራ ጠብቅ። 2 ጢሞ 1፡13-14  
5. ከንቱ አስተሣሠቦችንና የሠላምን ማሠሪያ የሚያበላሹትን ጠቦች ከአንተ አርቅ 2 ጢሞ 2፡23-26  
6. አንተን በአዕምሮና በመንፈስ ከሚያለዝብ ግብዓት ሁሉ ተጠበቅ፤ በጠላት ምግብ እንዳትረክስ 

በልብህ ወስን። 2 ጢሞ 2፡19፣21-22  
7. በሁሉ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን አመስግን ያ ለአንተ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና። 1 

ተሠሎ 5፡18  
8. ሁሉ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆኑን በጥንቃቄ መርምር። ጉዳዩ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር 

የማይሄድልህ ከሆነ አውጥተህ ጣለው። ሐዋ 17፡11  
9. እግዚአብሔር በየዕለቱ የሚያስፈልግህን ጥበብ እንዲሠጥህ ጠይቅ። ያዕ 1፡5  
10. እግዚአብሔር ለክብሩ የሚጠቀምበት፣ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ፣ ዕድሜ ልኩን በመታደስ ሒደት 

ውስጥ የሚያልፍ በሣል አዕምሮ እንዲኖርህ ትጋ።   
1 ቆሮ 14፡20    ሮሜ 12፡2  

 

 “በአንተ ላይ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመህ በሰላም ትጠብቃታለህ።” ኢሣ 26፡3 
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የምዕራፍ 5. የማጠናከሪያ ጥያቄዎች  
ከጥያቄ ቁጥር 1-5 ላሉት ጥያቄዎች በጥያቄ ቁጥር 1 ውስጥ ባሉት ባዶ ስፍራዎች ላይ መልሶቹን 
አስቀምጥ።  

1. ጠላት በየትኛው በኩል ነው በብዛት የሚያጠቃህ መልስህን ለማመልከት የ + ምልክትን 
ተጠቀም 
--------------------- አይኖችን    -------------------- ጆሮዎችን 
--------------------- ፍላጎትን “የምግብ” ጣዕምን   --------------------ስሜቶቻችን፣ፍላጎታችን 
--------------------- ደካማው ፈቃድን  ------------------- ተስማሚ ያልሆኑ   

የወሲብ ፍላጎቶች 

 ------------------- ብዙ እውቀትን መፈለግ እንደ የሰው ጥበብ አድርጎ ------------ ስጋዊ ሠውነትን 

 ------------------- አይነ ሕሊናን (imagination)   ----------------- ሕመም፣ ሥቃይ 

2. ጠላት በየትኛው በኩል ነው በአነስተኛ ሁኔታ የሚያጠቃህ? መልስህን ለማመልከት የ X 
ምልክትን ተጠቀም።  

3. ጠላት በሰው ዘር ላይ የሚያደርገው ሁልጊዜ የሚከሠተው ጥቃት የትኛው ነው? መልስህን 
ለማመልከት የ C ምልክትን ተጠቀም።  

4. እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ እንዲፀፀት ያደረጉት ጠላት ያደረጋቸው ወረራዎች የትኞቹን 
ነው? መልስህን ለማመልከት የ D ምልክትን ተጠቀም።  

5. የትኞቹ የጥቃት አይነቶች ናቸው በኖኅ ዘመን ከኖህ ቤተሠብ በስተቀር ሌላው የሰው ዘር 
የተጠቃባቸው? መልስህን ለማመልከት የ O ምልክትን ተጠቀም።  

6. ከልጅነትህ ጀምሮ ጠላት በየትኞቹ መንገዶች ነው ውሸቶችን፤ ስለ እግዚአብሔር፣ ስለሌሎችና፣ 
ስለ ሕይወት ያስገባብህ? መልስህን  በማድረግ ግለፅ።  
------------------- በባህል በኩል  
------------------- አጋንንታዊ ውሸቶችን በቀጥታ በማስገባት  
------------------- በተሣሣቱ አመለካከቶችና እምነቶች፣ ፍልስፍናዎች፣ ቲዮሪዎች፣ ሐይማኖቶች 
------------------- በትምህርት አሠጣጥ ሒደት ውስጥ   

7. አዕምሮአችንን ከጠላት ተፅዕኖና ጥቃት ለማስመለስ መውሠድ ያለብን የመጀመሪያው እርምጃ 
ምንድን ነው? መልስህን  በማድረግ ግለፅ።  
-------------------- ሌላ መፅሐፍ ማንበብ 
-------------------- ኃጢያቶቻችን ሁሉ ላይ ንስሃ መግባት   

8. ለእውነተኛ ዓ/ነገሮች “T” በማለት መልስ፤ ለሐሠተኛ ዓ/ነገሮች ደግሞ “F” በማለት መልስ።  
------------------ በቀን ለ3 ሠዓት ያህል ቴሌቪዥን መመልከት  
------------------ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልባችን ማመንና በአፋችን መመስከር  
------------------ ዕለት በዕለት ሠውነታችንን መስዋዕት አድርገን በፀሎት ለእግዚአብሔር ማቅረብ 
------------------ ሕይወታችንን በዓለማዊ ፍልስፍናዎች መሙላት  
------------------ ኃጢያት እንድንሠራ የሚያባብለንን ድምፅ መስማት 
------------------ በየቀኑ ክርስቶስ የሠራልንን መመስከር  
------------------ በየቀኑ የክርስቶስን ሕልውናና ቃሉን በሕይወታችን ለመለማመድ ማተኮር   

9. በሕይወትህ ውስጥ ተፅዕኖ የሚያደርጉብህ ግንቦች አሉ? መልስህን  ወይንም x በማድረግ 
ግለፅ።  
------------------ በስሜቶች ውስጥ ያሉ ግንቦች  
------------------ በአዕምሮ ውስጥ ያሉ ግንቦች  
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------------------ በሥጋ ውስጥ ያሉ ግንቦች   
10.  በሕይወትህ ውስጥ ያሉትን የጠላት ግንቦች ለማፍረስ፤ መንፈስ ቅዱስ እንዴት በአንተ ውስጥ 

እንደሚሠራና አዕምሮህን ለክርስቶስ እንደሚማርክ በራስህ አባባል ግለፅ?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.  በሕይወትህ ውስጥ የትኛው ክፍል ነው በመሠራት ላይ ያለው መልስህን X በማድረግ ግለፅ። 

 

 በመሠራት ላይ ያለ  
--------- ፈቃዴ  ----------- አስተሣሠቤ 
--------- አዕምሮዬ  ----------- ስሜቶቼ 

 
12. ስሜቶችህን በአዎንታዊና በአሉታዊ መልኩ የሚያጠቁ ነገሮችን ማለትም ከውስጥ የሚያጠቁ 

ነገሮችን ሁለት እንዲሁም ደግሞ ከውጭ የሚያጠቁ ነገሮችን ሁለት ጥቀስ።  
                            ስሜቶች 
 ውስጣዊ ተፅዕኖዎች      ውጫዊ ተፅዕኖዎች 
  አሉታዊ አስተሣሠቦች          ----------------------------------------------------- 
-----------------------------------------  -----------------------------------------------------  

13.  ስለ ስሜቶች የሚገልፁትን ቃላት በማክበብ ግለፅ  
ሀ. ስሜቶች (Feelings)   ለ. ሐሣቦች (Ideas)  
ሐ. መውደድ ወይም መጥላት (affections)  መ. ፍላጎቶች (Passions)  

14. ለትክክለኛ ዓ/ነገሮች “T” በማለት መልስ ለሐሠተኛ ዓ/ነገሮች ደግሞ “F” በማለት መልስ  
ስሜቶች  
---------------- ፈቃድን ሊቆጣጠሩ ይችላሉ  
---------------- ያልታወቁ ናቸው  
---------------- ተፈጥሮአዊ ናቸው ስለዚህ ሁልጊዜ መገለፅ አለባቸው  
---------------- የማያስተማምኑና ተለዋዋጭ ናቸው  
---------------- ውሣኔዎችን እንዲቆጣጠሩ መፍቀድ የለብንም  
---------------- ፍቅርን፣ ሠላምን፣ ደስታንና፣ የእግዚአብሔርን በውስጣችን መኖር  

የምንገልፅባቸው መንገዶች ናቸው። 
  

15.  የትኛዎቹ ስሜቶችህ ናቸው ጠንካራዎቹና፤ ጠላት በውስጥህ የሚጠቀምባቸው?  
------------------------- ፣ ------------------------------ ፣ -------------------------------------  

16.  ባዶ ቦታውን ሙላ፤ ገፅ ---------------ን ተመልክተህ መልስ  
- ስሜቶቻችን በ ---------------------- ላይ መቀመጥ አለባቸው ውሣኔዎቻችንን ---------------- 
- ስሜቶቼ የ -------------------- አገልጋይ ወይም ባሪያ መሆን አለባቸው እኔ ለኢየሱስ 

ክርስቶስ ራሴን ሣስገዛ።  
 
ተስማሚ መልሶች፡ - በመስቀሉ፣ እንዳይቆጣጠሩ፣ ፈቃዴ  

17.  ጌታ አዕምሮአችንን፣ ስሜቶቻችንንና፣ ፈቃዳችንን እንዲያድስልን የሚያደርጉት በሕይወታችን 
ውስጥ ያሉ ነገሮች የትኞቹ ናቸው?  
----------------- ጉራ    ----------- ዝንጉነት  --------- መታለል 
---------------- ትህትና   ----------- ጥቃት   --------- ታማኝነት  

ለእግዚአብሔር   
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18. ሠይጣን አንተን ያታለለበት አደገኛ ወጥመዶቹ የትኞቹ ናቸው? መልስህን X በማድረግ ግለፅ።  
-------------- መንፈሣዊ ዝንጉነት   ------------- የሚጨነቅ ልብ 
-------------- ሥራ የፈታ አዕምሮ  ------------- ከፍተኛ ጥርጣሬዎች  
-------------- ቆሻሻ አስተሣሠቦች   ------------- ግራ መጋባት  
-------------- ጠንካራ ስሜታዊ ጥድፊያዎች ------------- የአዕምሮ ዝንጉነት  
-------------- ያለፈውን ታሪክ ብቻ ማሠላሠል ------------- አስመሣይ ስሜቶች  
-------------- ሐሠተኛ የፀጋ ሥጦታዎች  ------------- አስገዳጅ ሐሣቦች  
-------------- ከንቱ አስተያየቶች ስለወደፊት ------------- ጭንቀት  
---------------- ምኞት፣ የቀን ሕልም   

19. ውጊያውን በአዕምሮህ ውስጥ ለማሸነፍ የምትወስዳቸውን ሶስት እርምጃዎች ጥቀስ፣ አስቀድመህ 
ከላይ ካሉት የውጊያ አይነቶች አንዱን ምረጥ።  
ሀ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ለ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን።”  
1 ቆሮ 2፡16 
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ምዕራፍ 6፡- የመገለጥን ሥጦታ በእግዚአብሔር መንገድ ማሣደግ  
 

ቁልፍ እውነት፡- እኛ ክርስቲያኖች በእምነታችንና ስለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና በቅዱስ ቃሉ ላይ ባለን 
እውቀት እያደግን ስንሄድ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መንፈሣዊ መገለጥን ይሠጠናል። 
እግዚአብሔር ለቅዱሣንም የፀጋ ሥጦታዎችን በመስጠት የክርስቶስን አካል (ቤተ ክርስቲያንን) ያንፃል። 

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ስለ መንፈሣዊ መገለጥ ለመረዳትና መናፍስትን ከቃላቸው፣ ከፀጋ ሥጦታቸውና፣ 
ከመንፈሣዊ መገለጣቸው በስተጀርባ ማንነታቸውን መለየት። 

 

ቁልፍ ጥቅሶች፡-  
“ወዳጆች ሆይ፥ መንፈስን ሁሉ አትመኑ፥ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደ ሆነ 
መርምሩ፤ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና። የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ 
ታውቃላችሁ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደ መጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው፥ 
ኢየሱስ ክርስቶስም በሥጋ እንደ መጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም፤ ይህም 
የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው፤ ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል፥ አሁንም እንኳ በዓለም አለ።”  

1 ዮሐ 4፡1-3  

“ስለ መንፈሳዊ ነገርም፥ ወንድሞች ሆይ፥ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። አሕዛብ ሳላችሁ በማናቸውም ጊዜ 
እንደምትመሩ ድምፅ ወደሌላቸው ወደ ጣዖታት እንደ ተወሰዳችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ማንም 
በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር፦ ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል እንደሌለ፥ በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ 
በቀር፦ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳ እንዳይችል አስታውቃችኋለሁ።”  

1 ቆሮ 12፡1-3  

 

የመንፈሣዊ መገለጦች ሁሉ መሠረት የእግዚአብሔር ቃል ነው። 

 

ሀ. መገለጥ ለአንድ ክርስቲያን በጨለማ ውስጥ ተደብቆ የነበረን ነገር መያዝና መረዳት የሚቻልበት 
ሁኔታ ሲሆን የእግዚአብሔርን ቃል የሚበላና የሚተገብር አንድ የበሠለ አማኝ መልካምን ከክፉ 
በሚለይበት ችሎታው ይታወቃል።  

“ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉውን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቡና ላላቸው 
ለፍጹማን ሰዎች ነው።” ዕብ 5፡14  

1. የመገለጥ ትርጉም (Definition of discernment)  
ሀ. በቀዳሚው የዕብራውያን የብሉይ ኪዳን ቋንቋ መግለጥ ማለት “ማወቅ፣ መለየት፣ አብጠርጥሮ  
   መረዳት” ማለት ነው። [ Vine’s, 1985, p.60]  
ለ. በአዲስ ኪዳን መገለጥ ማለት “ሙሉ ለሙሉ መለየት፣ ሁለመናውን በማየት መመርመር”  
   ማለት ነው። በማቴ 16፡3 ላይ “መመርመርና ማፅደቅ” በሉቃ 12፡56 ላይ “መመርመርና  
   ማወቅ” በዕብ 4፡12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደ “የልብን ስሜትና ሐሣብ መርማሪ”  
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   ተቀምጧል፤ ያም ማለት በሐሣቦችና ስሜቶች ላይ ልዩነት አድርጎ መመርመርና፣ ፍርድን  
   (ውሣኔን) ማስተላለፍ ማለት ነው። [ Vine’s complete Expository Dictionary of Old  
   and New Testament Words, Unger and White, 1985, p.171]       

2. የመገለጥ ዓላማ (The purpose of discernment)  
ሀ. ጳውሎስ እንዲህ እያለ ይፀልያል “ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ  
   እያደገ እንዲበዛ” ፊሊ 1፡9 እዚህ ላይ discernment (መገለጥ) የሚለው ቃል “በማስተዋል”   
   በሚለው ተተርጉሟል። 
ለ. ለምንድን ነው እውነተኛ እውቀትና ማስተዋል የተፈለገው? ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ ደግሞ፤  
   ምርጥ (Excellent) የሆነውን ነገር እንድናውቅ፣ እንድንወስድና፣ እንድናፀድቅ ያስፈልገናል።  
   ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ እውነተኞችና ያለነቀፋ ሆነን መጠበቅ እንድንችል።    

3. የመገለጥ ምክንያት (The motive of discernment)  
ሀ. መገለጥን ለማግኘት የሚያነሣሣን ምክንያት ምንድን ነው? መገለጥን የሚያነሣሣው ምክንያት  
   መሆን ያለበት እኛ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅርና፣ እኛ በክርስቶስ አካል ውስጥ ያለን የሥራ  
   ድርሻ ናቸው። የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሕዝባቸውን የሚወዱ፣ የተሠበሩ፣ አልቃሽ፣ ማላጆች  
   ነበሩ፤ ስለዚህም እግዚአብሔር በመገለጥ እየለዩ የእርሱን ፈቃድ እንዲያውጁ ተጠቅሞባቸዋል  
   (ኤር 9፡1) ኢየሱስ በመግለጥ የሚናገረው ከፍቅር የተነሣ ነበር፤ ለምሣሌ የወጣቱን ሐብታም  
   ገዢ ታሪክ ስናነብ “ኢየሱስም … ወደደውና” ይላል፤ ስለዚህ ኢየሱስ ከባባድ የመገለጥ   
   ቃላቶችን ተጠቅሞ እውነታውን በማጋለጥ የፍርድ አስተያየት አላስተላለፈም። (ማር 10፡21)  
ለ.  እኛ ለእግዚአብሔር ካለን ፍቅርና መንፈስ ቅዱስ ከሚያነሣሣን ውጪ መገለጥ በጠላት እጅ  
    ከገባ አለያይ መሣሪያ ይሆናል። ሠይጣን በአዳምና ሔዋን ላይ የተጠቀመው የመጀመሪያውና  
    ቀዳሚው ስልት የውሸት መገለጥን መስጠት ነበር፤ “መልካምንና ክፉን ማወቅ” ። በዘፍ 3፡5    
    ላይ “ማወቅ” የሚለው ቃል በዕብራይስጥ “ያዳ” ይባላል፤ ትርጉሙም በማየት ማረጋገጥ  
    ማለት ነው። ጠላት ሐሠተኛ መገለጦችን በሐሠተኛ ተንባዮች፣ በሟርተኞች፣ በአስማት፣  
    በውቃቢ፣ ወዘተ አማካኝነት ይሠጣል። በዚህ መንገድ የሚጠቀሙ ሰዎች ካለእግዚአብሔር  
    ፍቅር በሐሠተኛ ምክንያቶች ተገፋፍተው የሚያደርጉት ተግባር በመሆኑ የዚህን ዓይነት  
    የሐሠት መገለጦች ፍሬያቸው፤ ፍርሐት፣ መንፈሣዊ እስራት፣ ግራ መጋባትና፣ እርግማኖች  
    ናቸው።  
     
መንፈስ ቅዱስ የመገለጥ መንገድና ከመፅሐፍ ቅዱስ ጋር ሁልጊዜ የሚስማማ በመሆኑ ትክክለኛ 
መገለጦችን ለመለየት ከቅዱስ ቃሉ ጋር መስማማታቸውን እንደመፈተኛ ነጥብ አድርገን 
መውሠድ እንችላለን። 

ለ. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱን የአገልግሎቱን እርምጃ በመገለጥ ይለይ ነበር። በጌታ ሕብረት 
እስካለን ድረስ መንፈስ ቅዱስ የሚያስፈልገንን እውነት ይሠጠናል፤ የእግዚአብሔርን ፈቃድ 
በመገለጥ እንድናስተውልና እንድናደርገው። 

1. ኢየሱስ ሰዎች በልባቸው ምን እንደሚያስቡ በመንፈሱ ይረዳ ነበር። ማር 2፡8  
2. ኢየሱስ በትክክለኛ መገለጥ በሳምራዊቷ ሴት ውስጥ የነበረውን እውነተኛውን የኃጢያት ሁኔታ 

ፍርድ ሣያክልበት ገልጦላታል። ዮሐ 4፡17-18  
3. ኢየሱስ በአብ ሕልውና ውስጥ ስለሚኖር እያንዳንዱን ሁኔታ በትክክል ይረዳ ነበር። በሉቃ 12፡

54-57 መሠረት የመገለጥ ትርጉም “ፅድቅን መፍረድ” ማለት ነው። ኢየሱስ አይሁድን 
ስለምድርና ሠማይ ትመረምራላችሁ ስለ መንፈሣዊ ነገር ግን የማትመረምሩ ስለምንድን ነው 
ብሎ ገሠፃቸው። ማለት የፈለገው የዘመንን መመርመር አስፈላጊነት ነው።   
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ሐ. ነብዩ ዳንኤል፣ እግዚአብሔር የሠጠው መገለጥ ነበረው፤ ይህም ሁኔታ ልዩ በሆነው መንፈሱ፣ 
በእውቀቱ፣ በመረዳቱ፣ ሕልምን በመተርጎሙ፣ እንቆቅልሽንና ከባባድ ችግሮችን በመፍታቱ 
ይታይበት ነበር።   

1. ዳንኤል እንዳስረዳው፣ ሚስጥርን መግለጥ በእርሱ ውስጥ የነበረ የተፈጥሮ ችሎታ ሣይሆን፤ 
ይልቁንም፤ የእግዚአብሔርን ዓላማ ለማራመድ በእግዚአብሔር የተሠጠው መሆኑን ነው።  
   ዳን 2፡30     ዳን 5፡12  

መ. እያደገች በምትሄደው በጥንታዊቷ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክርስቲያኖች መንፈስ ቅዱስ ቤተ 
ክርስቲያንን ይመራት እንደነበር ተረድተው ነበር።  

1. ስለዚህም ብዙውን ጊዜ ሐሠተኛ የፀጋ ሥጦታን በድፍረት ይለዩ ነበር፤ የጠላት መንፈስን 
ወይንም ድብቅ ምክንያትን ለይተው የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማስፋት ወዲያው የማስተካከያ 
እርምጃ ይወስዱ ነበር።  
 
ጥያቄ፡-  ከዚህ በታች ያሉትን ጥቅሶች በማንበብ እግዚአብሔር የሠጣቸውን መገለጦች ግለፅ?  
ሀ. ሐዋ 5፡3 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. ሐዋ 8፡29 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. ሐዋ 10፡19-20 --------------------------------------------------------------------------------------- 
መ. ሐዋ 13፡9-10 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ሠ. ሐዋ 16፡16-18 ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
ተስማሚ መልሶች 
ሀ. ጴጥሮስ በሞት በተቀጡት አማኞች ውስጥ የተደበቀውን ሠይጣን ለየ 
ለ. ፊሊጶስ በመንፈስ ተመርቶ የሚድን ነፍስን አገለገለ  
ሐ. ጴጥሮስ አሕዛብን እንዲያገለግል በራዕይ ተረዳ  
መ. ጳውሎስ በኤልማስ ውስጥ የነበረውን ጠላት ተረድቶ ገሠፀውና ለአገረ ገዢው ሠበከ 
ሠ. ጳውሎስ በሟርተኛነት መንፈስ የተያዘችውን ገረድ ክፉ መንፈስ፤ ወንጌል እንዳይሠበክ  
    እንቅፋት የነበረውን ተረድቶ አስወጣው። 
  

2.  በመገለጥ የተረዳነውን እውነት ስንተገብር፣ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት 
የሚያስፈልገንን ዝርዝር መረጃ ወይንም አቅጣጫ ለእርሱ አላማ እንዲያሣየን በእርሱ ላይ መደገፍ 
አለብን። እኛ እንደ አማኞች መገለጥ የሚሠጠን ለእግዚአብሔር መንግሥት ሥራ ነው እንጂ 
ለራሣችን እውቀት ወይም ምቾት አይደለም።   
በመገለጥ ውስጥ የተሠጡ ቃላት በምንም ዓይነት ሁኔታ፤ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር 
አይቃረኑም። 

ሠ. መንፈሣዊ መገለጥ የሚያድግ መሆን አለበት።  

1. በመንፈስ ስንመላለስ እና ከጌታ ጋር በቅኝት አንድ ስንሆን በመንፈሣዊ መገለጥ እናድጋለን። 
ጳውሎስ ይህንን እውነት በ 1 ቆሮ 2፡6-16 ላይ ያስተምራል።  

2. መንፈሣዊ መገለጥ የመንፈሣዊ ዕድገት ምልክት ነው። መንፈሣዊ መገለጥ እግዚአብሔር የሠጠን 
የስሜት ሕዋሣቶች ሁሉ ውጤትና የእግዚአብሔር ጥበቡና፣ እውነቱ እንዲታወቅ ለመንፈስ 
ቅዱስ በመሠጠት የሚገኙ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ናቸው።  
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ረ.  ሁሉንም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ከመገለጥ ጋር አብረን እንጠቀምባቸዋለን፤ “መናፍስትን 
የመለየት ፀጋ” ግን በተለይ በመንፈሣዊ ውጊያ ጊዜ ብቻ የምንጠቀምበት ፀጋ ነው። 1 ቆሮ 12፡1-
11 ተመልከት። 

1. “መናፍስትን የመለየት ፀጋ” በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ከተጠቀሱት መንፈሣዊ ስጦታዎች ተርታ 
ይገኛል። ይህም ያስፈለገበት ምክንያት ለክርስቶስ አካል ጥቅም መንፈስ እንዲለይ ነው። በነፃ 
ማውጣት አገልግሎት ጊዜ መናፍስትን የመለየት ፀጋ ምን ምን ዓይነት መናፍስቶች በሚፀለይለት 
ሰው ውስጥ እንዳሉ ለመለየት ስለሚያስችል አስፈላጊና ጠቃሚ ነው።  

2. “ጥበብን መናገር” ፣ “እውቀትን መናገር” ፣ “የእምነት ፀጋ” ፣ “የመፈወስ ፀጋ” ፣ “ተአምራትን 
የማድረግ ፀጋ” ፣ “ትንቢትን መናገር” ፣ “በልዩ ዓይነት ልሣን መናገር” ፣ “በልሣኖች የተነገረውን 
መተርጎም” ፣ እነዚህ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ የሚሠጡ ስጦታዎች ሲሆኑ ጌታ በሚወስነው 
መሠረት እንደየአስፈላጊነታቸው በመንፈሣዊ ውጊያ ጊዜም እንጠቀምባቸዋለን።  

ሰ. የመገለጥ መርሆዎች  

1. ጌታን ስለአንድ ጉዳይ የተለየ ቃል ለመጠየቅ በፊቱ ከመቅረብህ በፊት ንፁህ ሁን፣ በመንፈስ 
ቅዱስ ተሞላ፣ የእግዚአብሔርንም የጦር ዕቃ ልበስ፤ ከዚያም ጥያቄህን አቅርብ፤ ከዚያ በኋላ 
በፀጥታ በጌታ ፊት ሆነህ መልስ ጠብቅ።   
 
ከዚህ በታች ባሉት ምዕራፎች ውስጥ የተለዩ ትዕዛዞችን ፈልግ  
 መዝ 25፡4፣5  መዝ 27፡14    መዝ 62፡5  

2. ኤር 23፡28 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ከሕልም ይልቅ ዋጋ እንዳለው ያመለክታል። 
3. በመዝ 119፡66 እና ቁጥር 99 ላይ ዘማሪው መገለጥን (መልካም ምክርን) ይጠይቃል፤ ከዚያም 

እግዚአብሔር እንዴት ያንን ፀሎት እንደሚመልስ ያሣያል።  
4. እኛ “ሁሉን እንድንፈትን፤ መልካሙንም እንድንይዝ” እንዲሁም “መናፍስትን እንድንመረምር” 

ታዘናል። ከዚህ በታች ያሉት ጥቅሶች ይህንን ሐሣብ ያጠናክሩልናል።  
ሀ. 1 ቆሮ 12፡1-3 (ቁልፍ ጥቅስ)  
ለ. 1 ተሠሎ 5፡19-22  
ሐ. 1 ዮሐ 4፡1-3 (ቁልፍ ጥቅስ)   

5. “የጌታን ቃል” ከመፅሐፍ ቅዱስ በመውሠድ ከመገለጥህ ጋር ለመስማማቱ ፈትንና መርምር። 
ለሁሉም መንፈሣዊ ክንውኖችና የመገለጥ ቃላቶች ልክ እንደተቀበልናቸው ከእግዚአብሔር ቃል 
ጋር በማነፃፀር የመጀመሪያውን መሠረታዊ ፈተና (ምዘና) ማድረግ አስፈላጊ ነው። 
እውነተኛውን መፅሐፍ ቅዱስ በማንበብ አጥናው፤ እንደዚያ ከማድረግህ የተነሣ ከሌላ ምንጭ 
የሆኑ መልዕክቶችን/ መገለጦችን ልትለይ ትችላለህ። (ሐዋ 17፡11) መናፍስት ከእግዚአብሔር 
ሆነው እንደሆነም መርምሩ ተብለናል በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ፤ (1 ዮሐ 4፡1-3)(ቁልፍ ጥቅስ) 

ሸ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- መንፈሣዊ ስጦታዎችን፣ ቃላቶችንና፣ ክንውኖችን፣ መፈተን። 1 ዮሐ 4፡1-3    

መናፍስትን እንዴት እንደምንመረምር  
1. ከእግዚአብሔር ነኝ ብለው የመጡብንን መገለጦች፣ ስጦታዎች፣ ቃላቶችና፣ ክንውኖች ሁሉ 

መመርመር ተገቢ (ሕጋዊ) ነው።  
2. መገለጦችን ለእግዚአብሔር አሣልፎ የመስጠት ፀሎት  

“ሠማያዊ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ቃል ወይም መገለጥ ከአንተ መሆኑንና 
አለመሆኑን እንድትገልፅልኝ እጠይቅሃለሁ። ከመልዕክቱ ወይም ከስጦታው ጀርባ ያለውን 
መንፈስ በቃልህ መሠረት እፈትነዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፀለይኩ አሜን።”  



ድል አድራጊው መንፈሣዊ ውጊያ 
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3. አንድን የፀጋ ሥጦታ ወይንም ቃል ለመፈተን ስትጀምር፤ በምትፈትናቸው ሠዓት በሥራ ላይ 
ላይሆኑልህ ይችላሉ፤ ግን ያ አስፈላጊ አይደለም ዝም ብለህ ፈተናህን ቀጥል። ነገር ግን ከአንድ 
ልሣን ጀርባ ያለውን መንፈስ የምትፈትን ከሆነ በፈተናህ ወቅት ልሣኑን ልትለው ትችላለህ።  
የመፈተን ፀሎት  
“በእግዚአብሔር ቃል መሠረት፤ ከዚህ መልዕክት (ልሣን ወይንም የፀጋ ሥጦታ) በስተጀርባ 
ያለኸውን መንፈስ እፈትንሃለሁ፤ ‘ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ ታምናለህ?’”  

4. ከዚያ በኋላ በቃል የሚሠጥ መልስ ራስህ የምትናገረውን ጠብቅ። መንፈሱ ከእግዚአብሔር ከሆነ 
ምላሹ ከመንፈስ ቅዱስ በራስህ ቋንቋ ሆኖ እንደሚከተለው ይሆናል።   
 
“አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ አምናለሁ።” 1 ዮሐ 4፡2 ወይንም  
 
“አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የመጣው የእግዚአብሔር ልጅ ነው።”  ወይንም  
 
“አዎ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር ልጅ በስጋ መጥቷል።” ወይንም  
 
“አዎ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።” 1 ቆሮ 12፡3  
  

5. ምንም ምላሽ ከሌለ ወይንም ተቃራኒ መልስ ከተሠጠ የመጣው መልዕክት፣ ቃል፣ የፀጋ 
ሥጦታ፣ ወይንም መንፈሣዊ መገለጥ ሐሠተኛ ነው ማለት ነው። እንደዚያ ከሆነብህ ለሐሠተኛ 
ፀጋ፣ ቃል፣ ራዕይ፣ ወይንም ሌላ መንፈሣዊ መገለጥ ሥፍራ ለቅቀህ በመሆኑ ንስሃ ግባ 
የመጣው የሐሠት ቃል፣ ሥጦታ ወይም ክፉ መንፈሣዊ መገለጥ ንስሃ ሊገባበት፣ ሊወገዝና፣ 
ሊገሠፅ ይገባዋል።  
“ጌታ ሆይ በሐሠተኛ (ልሣን፣ ፀጋ ሥጦታ፣ መገለጥ) ለገባብኝ ክፉ መንፈስ ሥፍራ በመልቀቅ 
ስለበደልኩህ ንስሃ እገባለሁ። ጌታ ሆይ ይህንን ክፉ መንፈስ እንዲገባብኝ ስለፈቀድኩ ይቅር 
በለኝ።” አሁን መንፈሱን ገስፅ  
“በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን የሐሠት መገለጥ ወይንም የፀጋ ሥጦታ አወግዛለሁ። 
የለቀቅኩልህን ሥፍራ ሁሉ መልሼ እወስድብሃለሁ፤ ቀንበርህንም ሁሉ እሠብራለሁ፤ ራሴንም 
ከእስራትህ ሁሉ እፈታለሁ። ከዚህ ቃል፣ ሥጦታ፣ ወይንም መገለጥ ጀርባ ያላችሁትን 
መናፍስቶች ሁሉ እገስፃችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁኑኑ ለቅቃችሁኝ ወደ ጥልቁ 
ውረዱ፤ አሜን”    

6. ከዚያ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሕይወትህን ጓዳዎች በሙሉ እንዲሞላ እግዚአብሔርን ለምን። 
እውነተኛ ሥጦታዎችንም እንደፈቃዱ እንዲሠጥህ ጠይቀው። 1 ቆሮ 12፡11  
 
“ሠማያዊ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እንድታጥበኝ እለምንሀለሁ። መንፈስ 
ቅዱስ ሆይ የሕይወቴን ጓዳዎች በሙሉ እንድትሞላ እጋብዝሃለሁ። እኔ እንዳገለግል 
በምትፈልግበት የአገልግሎት መስክ ዙሪያ የሚያስፈልገኝን የመንፈስ ቅዱስ የፀጋ ሥጦታ 
እንድትሠጠኝም እለምንሃለሁ። ስለምትሠጠኝም አመሠግንሃለሁ፤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
አሜን።”  
 
መንፈስ ቅዱስ የመንፈሣዊ መገለጥ መንገድ ነው። እርሱ ሁልጊዜ ከቅዱስ ቃሉ ጋር የሚስማማ 
በመሆኑ፤ ይህንን ሁኔታ ትክክለኛ መገለጥ እንዳገኘንና እንዳላገኘን የምናውቅበት መለያ አድርገን 
ልንወስደው እንችላለን።  
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የምዕራፍ 6. የማጠናከሪያ ጥያቄዎች  
1. መንፈሣዊ መገለጥ ለሚለው ቃል ተስማሚ የሆኑ ተመሣሣይ ሐሣብን የሚገልፁ ቃላትን 

ዘርዝር?  
---------------------------------  --------------------------------------- 
---------------------------------  --------------------------------------- 
---------------------------------  ----------------------------------------  

2. በቀላል ቋንቋ የመገለጥ መሠረታዊ ዓላማ ምን እንደሆነ ግለፅ?   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. በአንድ ቃል የመገለጥን ምክንያት ግለፅ? ---------------------------------------------------------- 
ይህንን ዓ/ነገር ጨርስ  
የትክክለኛ መገለጥ ውጤቶች ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ናቸው።  

4. ጌታ ኢየሱስ መገለጥን በተግባር ሲገልጥ እንመልከት ጥቅሶቹን ከመልሶቹ ጋር አዛምድ  
----------------- ማር 2፡8   ሀ. ኢየሱስ የሴትየዋን የኃጢያት ሥር ለይቶ  

   አዳናት   
----------------- ዮሐ 4፡17-18 ለ. ኢየሱስ አይሁድ ዘመኑን ስለማይመረምሩ   

   ገሠፃቸው  

 ----------------- ሉቃ 12፡54-57   ሐ. ኢየሱስ ሰዎቹ ምን እንደሚያስቡ አወቀ 

 
5. ነብዩ ዳንኤል ጤናማና ንቁ አዕምሮ እንዲኖረውና የእግዚአብሔርን ሚስጥር እንዲያስተውል 

የረዳው ምን ስለሆነ ነበር?  
--------------- በየቀኑ የወይን ጠጅ ይጠጣ ነበር  
--------------- በቀን 7 ጊዜ ይፀልይ ነበር  
--------------- በመንፈሣዊ ነገር የተሻለ እንደነበር ያውቅ ነበር  
--------------- የጠላትን ምግብ አይበላም ነበር  
--------------- ከእግዚአብሔር ሰዎች ምክር ይጠይቅ ነበር  
--------------- በእግዚአብሔርና በባልደረቦቹ ፊት በትህትና ይኖር ነበር  

6. ዳንኤል መልካም አዕምሮ ስለነበረው ምን ሆነለት? ትክክለኛው መልስ ላይ  በማድረግ ግለፅ  
--------------- ጥበብን የመናገር ስጦታ ነበረው  
--------------- መረዳት ነበረው  
--------------- የባቢሎን አስማት ገብቶት ነበር  
--------------- ሕልምን የመተርጎም ችሎታ ነበረው  
--------------- ሚስጥርንና እንቆቅልሽን መፍታት ችሏል 
--------------- የጥሩ ጥሩ መፅሐፍት ቤተ መፃሕፍት ነበረው  
--------------- ተጨማሪ ኃላፊነትና ዕድገት ተሠጠው  
--------------- ቤተ መንግሥትን ሊለቅ አልቻለም  
--------------- ከእግዚአብሔር ጋር የማያቋርጥ ሕብረት የማድረግ ዕውቀት ነበረው  
--------------- ሁሉንም ሁኔታዎች በመንፈሣዊ አይን ያይ ነበር 
--------------- ቤተ መንግሥት ውስጥ ታዋቂነቱን አጣ 
--------------- ንጉሱ ይተማመንበት ነበር   
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7. እያንዳንዱ መንፈሣዊ ሥጦታ፣ የጌታ ቃል፣ ራዕይ፣ ሕልም፣ ልሣን፣ የልሣን ትርጉም፣ 
ወይንም ትንቢት መፈተን ያለበት በምንድን ነው?  
---------------- በፓስተሩ  ------------ በሽማግሌዎች  ------------ በእግዚአብሔር ቃል  

8. መናፍስትን መመርመር አስፈላጊ ነው ምክንያቱም  
---------------- ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ሐሠተኛ ሥጦታዎች አሉ 
---------------- ሐሠተኛ ነቢያት ስላሉ  
---------------- የስህተት ትምህርት አስተማሪዎች ስላሉ  
---------------- ብዙ የአጋንንታዊ ዶክትሪኖች ትምህርት ስለሚሠጥ   

9. እስቲ እግዚአብሔር የሠጠህን አንድ የፀጋ ሥጦታ አስብ፣ ከአንድ በላይም የፀጋ ሥጦታ 
ሊኖርህ ይችላል። እስቲ አንዱን ፈትን የሚቀጥለውን ዓ/ነገር ጨርስ   
“እኔ በእግዚአብሔር የተሠጠኝ የሚመስለኝ የ ----------------------------- የፀጋ ሥጦታ አለኝ። 
አሁን የእግዚአብሔርን ቃል በ 1 ዮሐ 4፡1-3 መሠረት ታዝዤ ከዚህ የ ------------------- ፀጋ 
በስተጀርባ ያለውን መንፈስ ከእግዚአብሔር መሆኑንና አለመሆኑን እፈትናለሁ።” አሁን 
በተማርከው መሠረት ፈትን። ዕድልህን ተጠቀምበት።    

10.  ሌሎች መንፈሣዊ ስጦታዎች ካሉህ ምን ምን ናቸው?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ልትፈትናቸው ትፈልጋለህ? -------------- አዎ -------------------- አልፈልግም  
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ምዕራፍ 7፡- መሠዊያህንና ሕይወትህን ማደስ  
 

ቁልፍ እውነት፡- መሠዊያችን (የአምልኮ ማዕከላችን) ወይንም ሠውነታችን፣ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ 
ሲሆን የተፈጠርብለትን ዓላማ እንድናሟላ ማለትም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኪ በመሆን ከእርሱ 
ጋር የጠበቀ ሕብረት እንዲኖረን ሁልጊዜ መታደስና መጠበቅ አለበት።  

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- መሠዊያችንንና መንፈሣዊ ቅጥራችንን በሕይወታችን ለማደስና፣ ጠላት እንደገና 
ጥሶ በመግባት መንፈሣዊ ሐብታችንን እንዳይዘርፈን ለማድረግ ነው። 

ቁልፍ ጥቅሶች፡-  

“ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደ 
ሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም፤ ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን 
አክብሩ።” 1 ቆሮ 6፡19-20  

“እንግዲህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስም መሥዋዕት 
አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፥ እርሱም ለአእምሮ የሚመች 
አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን 
እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ።”  

ሮሜ 12፡1-2  

የምንባብ ክፍል፡- በዚህ ትምህርት ውስጥ ከመፅሐፈ ዕዝራ የተወሠዱ ቁልፍ ምዕራፎች ይጠቀሣሉ። 
ስለዚህ ለዚህ ትምህርት ለመዘጋጀት የዕዝራን መፅሐፍ ሙሉውን አንብብ። በተጨማሪም 2 ዜና 36 
የእግዚአብሔር ሕዝብ ለምን በእስራት ውስጥ እንደገቡ ታሪካዊውንና መንፈሣዊውን ዳራ ስለሚያስረዳ 
አንብበው።  

በዚህ ትምህርት ላይ የቀረበው የኢየሩሣሌም ከተማ ካርታ በዕዝራና በነኅምያ ዘመን ሲታደስ የነበረውን 
የከተማ ካርታ ያሣያል፤ ዘመኑም ወደ 550 ዓመተ ዓለም አካባቢ ነው።  
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የኢየሩሣሌም ካርታ  
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የዕዝራ መፅሐፍ ጥናት  
 

ሀ. እኛ የእግዚአብሔር ምርጥ ሕዝቦች ነን ነገር ግን በአባቶቻችን ኃጢያት ምክንያት ወደ ምርኮ 
ተወስደናል፤ ወይንም በመንፈሣዊ መንገድ ስላልተጠበቅን የጠላት ተጠቂ ሆነናል።  

1. እስራኤላውያንም ደግሞ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነበሩ፤ ነገር ግን ኃጢያትን አደረጉ 
በእግዚአብሔርም ላይ አመፁ። ስለዚህ ልጆቻቸው በቀደሙ አባቶቻቸው ኃጢያት ምክንያት 
የጠላት ተጠቂ ሆኑ። ምንም እንኳን እግዚአብሔር ነቢያቶችን ልኮላቸው ቢያስጠነቅቁአቸውም 
ንስሃን ቢሠብኩላቸውም እነሱ ግን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ እምቢ አሉ። በልባቸው ድንዳኔ 
ምክንያት የአመፅን ኃጢያት፣ ጣኦት አምልኮ፣ ጥንቆላና፣ ወሲባዊ እስራት ውስጥ ገቡ። የልብ 
ኃጢያት ማለት በልምድ የሚደረግ ኃጢያት ሲሆን ፍቅራችንን (affection) የሚቦረቡርና ልብን 
ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ከመሆኑም በላይ እየዋለ እያደር የልብን ድንዳኔ ያስከትላል። በዚህ 
ምክንያት እግዚአብሔር እስራኤልን ከዚያም ይሁዳን ለጠላት ወረራ አሣልፎ ለመስጠት ተገደደ። 
2 ዜና 36፡9፣11፣12፣16-21  
1 ቆሮ 10፡1-15 እግዚአብሔር የእስራኤልን ኃጢያት እንዳንደግም ያስጠነቅቀናል እስቲ በዚህ 
ጥቅስ መሠረት እስራኤላውያን የወደቁበትን አምስት ኃጢያቶች ዘርዝር? --------------------------፣ 
----------------------------፣ ----------------------፣ --------------------------፣ -----------------------------  
መልሶች፡- ክፉን መመኘት፣ ጣኦትን ማምለክ፣ መሴሰን፣ ጌታን መፈታተን፣ ማጉረምረም ናቸው  

2. ከዚያ በኋላ እስራኤላውያን ወደ ጠላት ምድር በሠይጣን አገዛዝ ሥር ወዳለ ግዛት ሔዱ። 
የእግዚአብሔር ሕዝቦች ለሐሠተኛ ጌታ ባሪያዎች ሆኑ፤ ምርጫቸውን ጥለው ነበር። በእስራትም 
ውስጥ ነበሩ። ይህ ማብራሪያ ከአምላኩ ሥር ርቆ የሄደ አማኝ የሚደርስበትን ነገር በጥሩ ሁኔታ 
የሚገልጥ ነው።   

ሮሜ 6፡16   ገላ 4፡9   2 ቆሮ 11፡3   
3. ኢየሩሣሌም፤ የእግዚአብሔር ከተማ፣ የአምልኮ ማዕከል (መሠዊያ) ነበረች። ስለዚህም 

የእግዚአብሔር ሕዝብ ታላላቅ ሐብቶች በቤተ መቅደስ ውስጥ ተቀምጠው ነበሩባት። 
እግዚአብሔር ለጠላት ብሔሮች አሣልፎ ሲሠጣቸው፤ ጠላቶቻቸው ቤተ መቅደሱን በሙሉ 
ዘረፉት፤ የቃል ኪዳኑን ታቦት፣ የሕጉን ፅላቶች፣ የጦር መሣሪያዎችንና፣ በአምልኮ ጊዜ 
የሚጠቀሙባቸውን የወርቅ ዕቃዎች ወሠዱ  

ኤር 51፡51    ኤር 52፡7፣18-19 
ሰቆ ኤር 2፡7   ሰቆ ኤር 4፡12-13 
ሰቆ ኤር 5፡6-8   ሕዝ 20፡30  
    ሕዝ 22፡30  

4. ኢየሩሳሌም በአዲስ ኪዳን ውስጥ የእግዚአብሔር ቅዱስ ሙሽራ ተብላለች። እኛ በጌታ የተዋጀነው 
አማኞች አዲሲቷ ኢየሩሣሌም ነን። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሁላችን የክርስቶስን 
አካል ለመሥራት ተገጣጥመናል፤ እርሱም በቅዱስ መንፈሱ በእኛ ውስጥ ይኖራል። እኛ መቅደሱ 
ነንና መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ያድራል። (ቁልፍ ጥቅሶችን ተመልከት)  
ሐዋርያው ጳውሎስ እኛ እንደ ክርስቲያን የሆንነውን አንዳንድ ነገሮች ፅፏል።  
ከዚህ በታች ያሉትን ጥቅሶች በማንበብ አንተ በእግዚአብሔር አይን እንዴት እንደምትታይ ግለፅ 
ኤፌ 1፡13-14   እኔ ------------------------------------------------------------------------------ 
ኤፌ 4፡16  እኔ ------------------------------------------------------------------------------ 
1 ጴጥ 2፡9-10  እኔ ------------------------------------------------------------------------------ 
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ተስማሚ መልሶች፡-  
እኔ የእግዚአብሔር ይዞታ ነኝ፣ በመንፈስ ቅዱስ ታትሜአለሁ 
እኔ የክርስቶስ አካል፤ አባል ነኝ  
እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ፣ የንጉስ ካህን፣ የተመረጠ ትውልድ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን   

5. አዲስ ኪዳን እንደሚያስቀምጠው፤ እኛ እግዚአብሔር ሐብቱን በትክክል የሚያስቀምጥብን ሥፍራ 
ነን - የእግዚአብሔር መንግሥት። በዚያን ጊዜ የነበረችው የኢየሩሣሌም ከተማ ሁኔታ ለጠላት 
ሥፍራ የለቀቀን አማኝ ሁኔታ ያስረዳል፤ ጠላትም በሕይወቱ (በቤተ መቅደስ) ያለውን መንፈሣዊ 
ሐብቶች ይዘርፋል።  
- እግዚአብሔር ሐብቶቹን በእኛ ውስጥ አስቀምጧል 2 ቆሮ 4፡6-7  
- ከዝሙት እንድንሸሽ ማስጠንቀቂያ ተሠጥቶናል፤ የመንፈስ ቅዱስን ቤተ መቅደስ እንዳናረክስ 

1 ቆሮ 6፡18-20  

በጴጥሮስ ሕይወት ውስጥ የነበረውን ሁኔታ ስናጠና፤ ሠይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥረው ፈልጎ 
ነበር፤ ከዚያም መልካሙን ዕህል ከሱ ውስጥ ሊወስድ (ሉቃ 22፡31-32)። ሠይጣን የመንፈስ 
ቅዱስ ፍሬዎችን፣ የእግዚአብሔርን ቃል፣ በክርስቶስ ያለንን ማንነት፣ የአምልኮ የወርቅ 
ዕቃዎቻችንን ማለትም የፀሎት ሕይወታችንን፣ በየዕለቱ ራሣችንን ለእግዚአብሔር አሣልፈን 
መስጠታችንን፣ እንዲሁም የየዕለት የሠውነታችንን መስዋዕት ሽታ ከውስጣችን ይዘርፋል። 
(ቁልፍ ጥቅሶችን ተመልከት)  

ተግባራዊ አፈፃፀም፡- የሕይወትህ በሮች እስካሁን ለጠላት ተከፍተዋልን?  

“… የአገርሽ በሮች ለጠላቶችሽ ፈጽሞ ተከፍተዋል፥ እሳትም መወርወሪያዎችህን በልቶአል።” 
ናሆም 3፡13   

ለ. አምላካችን እግዚአብሔር ቃል ኪዳንን የሚጠብቅ አምላክ ነው። እኛን የፈጠረን ከእርሱ ጋር 
ሕብረት እንዲኖረን ነው። ምንም እንኳን የእርሱ ሕዝቦች ወደ እስራት ውስጥ ቢገቡም፤ 
እግዚአብሔር ነፃ እንደሚያወጣቸው፣ እንደሚያድሣቸውና፣ እንደሚፈውሣቸው ቃል 
ይገባላቸዋል።  

1. የእግዚአብሔር ነብይ ሕዝቅኤል፤ በምርኮ ላይ ለነበሩት የእግዚአብሔር ሕዝቦች ወደ ኢየሩሣሌም 
እንደሚመለሱና ፀያፉንና እርኩሡን ነገር፣ ጣኦታትን እንደሚያስወግዱ ተናገረ። እግዚአብሔርም 
እዲስ ልብና አዲስ መንፈስ እንደሚሠጣቸው ቃል ገባ። የሥጋ ልብ እንደሚሠጣቸውና 
ከርኩሠታቸውና ከጣኦቶቻቸው እንደሚያጠራቸው ቃል ገባላቸው።  

ሕዝ 11፡18-20   ሕዝ 36፡25-26   ኤር 31፡31፣38-40   
2. እግዚአብሔር አሁንም ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ነው፤አልተለወጠም። እኛ አሁን በአዲስ 

ቃል ኪዳን ውስጥ፤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የታተመው የአዲስ ኪዳን ቃል ኪዳን ውስጥ ነን። 
የዋጀን፣ ነፃ ያወጣን፣ የፈወሠን፣ የቀደሠን፣ የተጣሠውን ሕግ የጠገነልን፣ የመኖሪያ መንገዶችን 
ያደሠልን፣ እርሱ ነው። እነዚህ ለእኛ የሆኑልን ነገሮች ሁሉ የሆኑልንም እኛን ከእግዚአብሔር 
ልጅ ጋር ሕብረት እንዲኖረን ለማድረግ ነው።  
 
ከሚከተሉት ጥቅሶች ውስጥ እግዚአብሔር እኛን ለማደስ፣ ከኛ ጋር ቃል ኪዳኑን ሊያድስና፣ 
እንደገና ሊያሠማራን ስለሚፈልግ የሚያደርገውን ግለፅ?  
ሀ. ዕብ 9፡14-15 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ለ. ዕብ 10፡9-10 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ሐ. ሉቃ 22፡20 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
መ. ቲቶ 2፡14 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ሠ. ኢሣ 58፡12 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ተስማሚ መልሶች  
ሀ. የክርስቶስ ደም ሕሊናችንን ያነፃል  
ለ. አዲስ የቃል ኪዳን ያቆማል፤ ይቀድሠናል  
ሐ. ጌታ የጌታ ራት ጽዋ ይሠጠናል፤ በደሙ የሚሆን አዲስ ኪዳን ለማድረግ  
መ. ጌታ ያነፃናል፤ ካለ ሕግ ከተሠራ ኃጢያት  
ሠ. ጌታ ሠባራውን ጠጋኝ፣ የመኖሪያ መንገድን አዳሽና፣ የፈረሱትን አዳሽ በማድረግ  
   ይጠቀምብኛል።    

3. የእዝራ መፅሐፍ ስለቤተ መቅደሱ (ስለ አምልኮው ማዕከል) መታደስና፣ ከዚያ በኋላ ከተደረገው 
የአምልኮ መታደስ የተነሣ ስለተፈጠረው መነቃቃት ይናገራል።  
 
የነሕምያ መፅሐፍ ደግሞ ስለ ኢየሩሣሌም ቅጥርና በሮች መታደስና የአምልኮ ማዕከሉን ከጠላት 
ወረራ እንዲጠበቅ ስለመሆኑ የሚያወራ መፅሐፍ ነው። ይህ ሁኔታ ከእኛ ሕይወት ጋር እንዴት 
እንደሚዛመድና ከእስራት ነፃ እንደወጣ ሰው ጠላት ያፈረሠውን ሔደን እንድንጠግን እንደታዘዝን 
እናይበታለን።  

ሐ. የፈረሠውን ጠጋኞች/ አዳሾች እነማን ናቸው? “…በኢየሩሳሌም ያለውን የእግዚአብሔርን ቤት 
ለመሥራት ይወጡ ዘንድ እግዚአብሔር መንፈሳቸውን ያነሣሣው ሁሉ ተነሡ።” ዕዝ 1፡5 እኛ 
የፈረሠውን ጠጋኞች/አዳሾች ነን። ከምርኮኝነት ነፃ ወጥተው ለመኖር የሚፈልጉት ሁሉ 
ጠጋኞች/አዳሾች ናቸው። 

1. ጠላት የዘረፈውን መመለስ አለበት። እግዚአብሔር በሠይጣን ቁጥጥር ሥር የነበረውን ንጉስ 
ቂሮስን የቤተ መቅደሱን ሐብቶች (የእግዚአብሔር ቤት ዕቃዎች) እንዲመልስና፤ ወደ አገራቸው 
ተመልሠው ቤተ መቅደሱን የሚያድሱትን እስራኤላውያን እንዲለቅቅ ነገረው። (ዕዝ 1፡1-3 ፣7፣
8፣11) ከጠላት ተፅዕኖ ነፃ በወጣን ጊዜ ጠላት ለቀቀን፣ ሐብቶቻችንም በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ 
ተመለሱልን። (ኤፌ 5፡18) ነፃ ከወጣንበት ጊዜ ጀምሮ በውስጣችን ለሚኖረው ለጌታ ኢየሱስ 
ክርስቶስ መሠዊያችንን እንድናድስ ታዝዘናል።  

2. ነፃ የተለቀቀ ሁሉ የፈረሠውን እንዲያድስ ታዝዟል። መሠዊያውንና ቤተ መቅደሱን ለማደስ 
በመሪነት የወጡት እስራኤላውያን ስማቸው በቀዳሚው የዕብራይስጥ ቋንቋ ሲተረጎም፤ ታላቅ 
ትርጉምና ለኛ ለዚህ ዘመን ክርስቲያኖች ደግሞ ተዛማጅ መልዕክት አለው።   
ሀ. ኢያሱ (የሹዋ)፡- መሠዊያውን በዋናነት ያደሠ ሲሆን የስሙ ትርጓሜ “ያህዌ አዳኝ ነው”  
   ማለት ነው። (ዕዝ 3፡2-4)  
- የፈረሰውን ያድሱ የነበሩት አይሁድ ጠላቶቻቸው ተመልሰው መጥተው እንዳያጠቁአቸው 

ይፈሩ ነበር። ስለዚህ መሠዊያውን ሠርተው በጥዋትና በማታ መሥዋዕት ያቀርቡበት ነበር። 
ስለዚህም እግዚአብሔርን በማምለካቸው ፍርሃታቸው ጠፋ፤ እግዚአብሔርም በሕልውናው 
ተገኘላቸው። (ዕዝ 3፡3)  

ለ. ዘሩባቤል ቤተመቅደሱን አደሠ፤ የስሙ ትርጉም “የነገስታት ዘር ሆኖ በምርኮ ጊዜ የተወለደ”  
  ማለት ነው። ዘሩባቤል ከዳዊት ዘር ሆኖ በኢየሱስ የትውልድ ሐረግ ውስጥ የገባ ሰው ነው    
  ማቴ 1፡13። እግዚአብሔር ለዘሩባቤል መሲሁ ንጉስ ኢየሱስ ሲመጣ የሚፈፅመውን አስገራሚ    
  ትንቢት ይሠጠዋል። እኛም በክርስቶስ ደም አማካኝነት በዚህ ተመሣሣይ መስመር ውስጥ  
  ገብተናል፤ ስለዚህ ይህ አሁን የምንኖርበት ትንቢት ሲሆን ከአጋንንታዊ የጨለማ ኃይሎች  
  ጋር ውጊያ ስንጋጠም የክርስቶስን የስልጣን ቀለበት ማተሚያ ይዘን በመሆኑ ድል  
  እንነሣቸዋለን። ሐጌ 2፡21-23 “ለይሁዳ አለቃ ለዘሩባቤል ተናገር እንዲህም በል፦ ሰማያትንና  
  ምድርን አናውጣለሁ፤ የመንግሥታትንም ዙፋን እገለብጣለሁ፥ የአሕዛብንም መንግሥታት  
  ኃይል አጠፋለሁ፤ ሰረገሎችንና የሚቀመጡባቸውንም እገለብጣለሁ፤ ፈረሶችና  
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  ፈረሰኞቻቸውም እያንዳንዳቸው በወንድማቸው ሰይፍ ይወድቃሉ። ባሪያዬ የሰላትያል ልጅ  
  ዘሩባቤል ሆይ፥ በዚያ ቀን እወስድሃለሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፤ እኔ  
  መርጬሃለሁና፥ ይላል እግዚአብሔር፥ እንደ ቀለበት ማተሚያ አደርግሃለሁ፥ ይላል የሠራዊት  
  ጌታ እግዚአብሔር፡፡” 

 

ሐ. አዳሾቹ ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፤ እስቲ በራስህ ሕይወት ውስጥ እንደ አዳሽ ሁንና  
   ተዛማጅ መልዕክቱን ለማግኘት ሞክር። እያንዳንዳቸው አዳሾች የአዳሽን የተለያዩ ገፅታዎች   
   ያሣያሉ።  

   
የጥናት ማገዣ 
በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ የእያንዳንዱ ሰው ስም መንፈሣዊ ትርጉም አለው። ስለ መልሶ 
ግንባታ ስታጠናም እነዚህ ትርጉሞች ጠቃሚ ናቸው። የዕዝራንና የነህምያን መፅሐፍ ስታጠና 
“Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible” የተባለውን መፅሐፍ እንድትጠቀም 
እንመክርሐለን። 
 

የአዳሾችን ዝርዝር የያዘ ሠንጠረዥ 
የፈረሠውን አዳሽ ነህን? ዕዝ 2፡2  

“ከዘሩባቤል፥ ከኢያሱ፥ ከነህምያ፥ ከሠራያ፥ ከረዕላያ፥ ከመርዶክዮስ፥ ከበላሳን፥ ከመሴፋር፥ ከበጉዋይ፥ 
ከሬሁም፥ ከበዓና ጋር መጡ።” ዕዝ 2፡2  
 
ተግባራዊ አፈፃፀም፡- የአዳሾቹን ስምና የስማቸውን ትርጉም ስታጠና የሚከተሉትን ጥያቄዎች 
ራስህን ጠይቅ፤ ጥቅሶቹንም አንብብ  
 
ስሞች ትርጉማቸው ጥቅሶች ጥያቄዎች  
1. እዝራ ረዳት ዮሐ 14፡26 ረዳትህ በአንተ ውስጥ 

ይኖራል ወይ 
2. ዘሩባቤል (የይሁዳ 

ገዢ የዳዊት ዘር) 
ከንጉስ ዘር የሆነ 
የምርኮ ጊዜ ልጅ 

1 ጴጥ 1፡18-19 
ዮሐ 8፡36 

የንጉስ ዘር ነህ ወይ? 
ነፃስ ወጥተሃል ወይ? 

3. ኢያሱ (መሠዊያውን 
አደሠ) 

ኢየሱስ፣ አዳኝ፣ 
ይሆዋ አዳኝ ነው 

ራዕ 1፡17 ኢየሱስ/ የሹዋ 
መሠዊያህ ነው? 

4. ነኅምያ (ቅጥሩን 
አደሠ) 

ጌታ ያፅናናል ዮሐ 14፡16 አፅናኝህና ረዳትህ ማን 
ነው?  

5. ሠራያ ያሕዌ ልዑል ነው ኢሣ 9፡6  በሕይወትህ ጉዳዮች ላይ 
የሚገዛ የሠላም አለቃ 
(ልዑል) አለህ ወይ? 

6. ረዕለያ የእግዚአብሔር 
ፍርሐት 

ዳን 6፡27 ፈሪሃ እግዚአብሔር 
አለህ ወይ ከአንበሶች 
አፍ ሊያስጥልህ 
የሚችል  

7. መርዶክዮስ አይሁድ፣ 
በእግዚአብሔር 
የተመረጠ 

ቆላ 3፡12 ተመርጠሃል ወይ? 
በማን? 
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ስሞች ትርጉማቸው ጥቅሶች ጥያቄዎች  
8. በላሣን የእግዚአብሔርን 

እውነት መርማሪ 
መዝ 119፡33 የእግዚአብሔርን እውነት 

ትመረምራለህን?  
9. መሴፋር ፀሐፊ፣ አስታዋሽ፣ 

መዝጋቢ 
1 ዜና 16፡12፣15 እግዚአብሔር 

ያደረገልህን 
ታስታውሣለህ?  

10. በጉዋይ እስራኤላዊ ተመላሽ 
ወደ ቤቱ የሚሄድ 

ማቴ 6፡25-26 ወደ ቤትህ ወደ አባትህ 
ጥበቃ ተመልሠሃል? 

11. ሬሁም አዛኝ ኤፌ 3፡14-19 አሁን ነፃ ስለወጣህ 
የበለጠ አዛኝ ነህ? 

12. በዓና ራስን መጉዳት 
በጭካኔ መያዝ 

ገላ 5፡24 እኔ በክርስቶስ የሞትኩ 
ነኝ ብለህ ራስህን 
ትይዛለህ? 

 
ለእነዚህ ከላይ ለተጠየቅካቸው ጥያቄዎች መልስህ አዎን ከሆነ በእርግጥም የአዳሽነትን 
መስፈርት ታሟላለህ። አሁን ሕይወታችንን ለማደስ ወደፊት እንገስግስ እግዚአብሔር 
የሚጠቀምብን የፅድቅ የጦር ዕቃ እንሆናለን።  
  

3. ነፃ የወጡት ሰዎች በአገኙት በአዲሱ ነፃነታቸው ተደስተው የራሣቸውን ነገር ለማድረግ ዘወር  
አሉ። የድሮውን ሕይወታቸውን ቀጠሉ እንጂ መሠዊያውን፣ ቤተ መቅደሱንና፣ የኢየሩሣሌምን 
ቅጥር እንደሚገባው አላደሱትም ነበር። እስቲ ያደረጉትን ነገር በቅደም ተከተል እንመልከት  
 
ዕዝ 3፡1 - ሰዎቹ ወደ ራሣቸው ከተማ ገብተው ነበር  
ሐጌ 1፡4-7፣ 12-14 - ነብዩ ያስጠነቅቃቸዋል “ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ”  
ሐጌ 2፡4-5፣ 20-23 - እግዚአብሔር በማደሱ ሥራ ላይ ያበረታታቸዋል።  
 
ሀ. ከላይ ያሉትን ጥቅሶች ካነበብክ በኋላ እነዚህን ጥያቄዎች ለራስህ ጠይቅ  
- አንተ አሁነ የድሮ ሕይወትህን ያለ ዓላማ እየቀጠልክ ነው? --------- አዎ ------ አይደለም 
- የአምልኮ ሕይወትህን ለማደስ ወኔ (ብርታት) አጥተሃል? ---------- አዎ ------- አይደለም 
- ለምንድን ነው የማደስ ውጊያ የቀጠለው ብለህ ዋናውን ዓላማ ለማየት ትቸገራለህ? ---- አዎ 

------------ አይደለም   
4. እግዚአብሔር ዋናውን ዓላማ በመንፈስ እንድትረዳ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ልክ ነብዩ ሐጌን 

ወደ እስራኤል ልጆች ልኮ እንደ መንፈሣዊ ተዋጊዎች አድርጎ እግዚአብሔር 
እንደሚጠቀምባቸውና በአሕዛብ ላይ የእግዚአብሔርን የሥልጣን ቀለበት ማተሚያ እንደሚለብሱ 
እንደነገራቸው ሁሉ ለእኛም ያለው ዓላማ ይህ ነው።  

 

“የመንግሥታትንም ዙፋን እገለብጣለሁ፥ የአሕዛብንም መንግሥታት ኃይል አጠፋለሁ፤ 
ሰረገሎችንና የሚቀመጡባቸውንም እገለብጣለሁ፤ ፈረሶችና ፈረሰኞቻቸውም እያንዳንዳቸው 
በወንድማቸው ሰይፍ ይወድቃሉ። ባሪያዬ የሰላትያል ልጅ ዘሩባቤል ሆይ፥ በዚያ ቀን 
እወስድሃለሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፤ እኔ መርጬሃለሁና፥ ይላል እግዚአብሔር፥ 
እንደ ቀለበት ማተሚያ አደርግሃለሁ፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡” ሐጌ 2፡22-23 
 
የመንፈሣዊ ውጊያ ትምህርት የሚጠቅመው በራሣችን አገር ላይ ብቻ እንድንኖርበት ሣይሆን 
ጌታን ወደማያውቁ ሌሎች አገሮችም ሔደን እንድንሠራበት ነው። 
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5. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሠራዊቱ ጋር ምድርን ሊገዛ ሲመለስ እኛ እናጅበዋለን።  

 
“በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች 
ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር።”   
“በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎቹንም ይወጉ ዘንድ አውሬውና የምድር ነገሥታት 
ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየሁ።” 
       ራዕ 19፡14፣19 
 

6. እንደ የፈረሠውን አዳሽ ሰው የቤተ ክርስቲያናችንና የሽማግሌዎች እርዳታ ያስፈልገናል። 
ኢየሩሣሌምን ያደሱት ሰዎች በሽማግሌዎችና በነብያት ይታገዙ ነበር።   
 

ሀ. የአምልኮ ሕይወትህን ስታድስ የተሃድሶ ዓላማና ደቀ መዝሙርነት የገባቸው የእግዚአብሔር  
   ወንዶችና፣ ሴቶች ልጆች እርዳታ ያስፈልግሃል። ጠንካራ የግል የመፅሐፍ ቅዱስ ጥናትና   
   የመደበኛ የመፅሐፍ ቅዱስ ትምህርት ያበረቱሃል፤ ጌታን ለማምለክና በቃሉ ለመኖር   
   የሚያድግም ፍላጎት ይሠጡሃል።  
ለ. የቤተ መቅደሱ እድሣት ከተጠናቀቀ በኋላ የእግዚአብሔር ቤት ቅዳሴና መሥዋዕት በደስታ  
   ተደረገ። የሚከተሉትን ጥቅሶች ተመልከት፡-  
     ዕዝ 5፡2    ዕዝ 6፡14-17  

7. ተግባራዊ አፈፃፀም፡-  
መሠዊያችንንና ቤተመቅደሱን እንደ አምልኮ ማዕከላችን አድርገን ስናድስ፤ ደስታችን 
ይመለስልናል፤ ለኛ ሲል ከታረደው ከእግዚአብሔር በግ ጋር ሕብረት ይኖረናል።  
 
ሀ. በየእለቱ ወደ እግዚአብሔር ሕልውና በምስጋና መሥዋዕት እንገባለን ሠውነታችንንም  
   ሕያውና ቅዱስ መሥዋዕት አድርገን እናቀርባለን። ሮሜ 12፡1  
ለ. የሕይወታችንን እያንዳንዱን ክፍል በመሠዊያው ላይ እናስቀምጣለን፤ ጌታም የሕይወታችንን  
   ጉዳዮች በሙሉ እንዲቆጣጠር ለእርሱ አሣልፈን እንሠጣለን። 2 ጢሞ 2፡3-4  
ሐ. በዚህ ራስን አሣልፎ የመስጠትና የእግዚአብሔርን በግ የማምለክ ሒደት ውስጥ  
   እግዚአብሔር አብ ራሱን ይገልጥልናል፤ መንፈስ ቅዱስንም ይሠጠናል፤ ከዚያም ከአብ፣  
   ከወልድና፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በተባረከ አንድነት እንዴት እንደሚኖር ይገባናል። ዮሐ  
   5፡19-20 
መ. ከእግዚአብሔር ወልድ ጋር ባለ እውነተኛ ሕብረት ዕለት በዕለት በመንፈስ ቅዱስ  
    ከመሠዊያው ፊት ስንኖር በእግዚአብሔር ላይ የምንደገፍ እንሆናለን።  
ሠ. በእግዚአብሔር ላይ አብዝተን ስንደገፍ፣ በሰው ላይ የመደገፋችን ሁኔታ ይቀንሣል። ጌታ  
    ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ፍላጎታችንን እንደሚያሟላ እንማራለን።  
ረ. ይህንን ዓ/ነገር በየዕለቱ አውጅ “የኔ ጌታ በእኔ ውስጥ ሆኖ የማይችለው ውጪያዊ ወይም  
   ውስጣዊ ችግር ዛሬ የለም።”  
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ምዕራፍ 8፡- የሕይወትህን ቅጥሮችና በሮች መሥራት/ ማደስ  
 

ቁልፍ እውነት፡- ሕይወታችን ከጠላት ወረራ እንዲጠበቅ አዲስ መንፈሣዊ ቅጥሮችና በሮች 
ያስፈልጉታል።  

 

የትምህርቱ ዓላማ፡- እኛን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላኪና ታማኝ የመስቀሉ ወታደሮች 
ለማድረግ የሚያስችለንን የመንፈሣዊ ሥርዓት ንድፍ ለመዘርጋት ነው።  

 

ቁልፍ ጥቅስ፡-  

“ከዚያ በኋላ በምድርሽ ውስጥ ግፍ፥ በዳርቻሽም ውስጥ ጕስቍልናና ቅጥቃጤ አይሰማም፤ ቅጥርሽን 
መዳን በሮችሽንም ምስጋና ብለሽ ትጠሪያለሽ፡፡” ኢሣ 60፡18  

 

የንባብ ክፍል፡-  

በዚህ ትምህርት ውስጥ ቁልፍ ጥቅሶች ከነኅምያ መፅሐፍ ይወሠዳሉ፤ ስለዚህ የነኅምያን መፅሐፍ 
ሙሉውን እንድታነብብ ያስፈልጋል። 

 

የነኅምያ መፅሐፍ ጥናት  
ሀ. የእግዚአብሔር ቤት ዕቃዎች ወደ ቤተ መቅደሱ ከገቡ በኋላ መሠዊያውና ቤተ መቅደሱ ከታደሱ 

በኋላ ቀጥሎ የሚሠራው ሥራ የአምልኮ ማዕከሏን ከጠላት ወረራ ለመከላከል ቅጥሮቿንና 
በሮቿን መሥራት ነው። የኛ ከተማ (ሕይወት) ከጠላት ወረራ እንዲጠበቅ አዲስ ቅጥሮችና 
በሮች ሊሠሩለት ያስፈልጋል።  

1. የነኅምያ መፅሐፍ እስራኤላውያን ከጠላት ወረራ እንድትጠበቅ እንዴት አድርገው የኢየሩሣሌምን 
ቅጥሮችና በሮች እንደሠሩ የሚያስረዳ መፅሐፍ ነው። አስታውስ የከተማይቱ ዋጋ በውስጧ ያሉት 
ሐብቶች ናቸው። (ነህ 2፡17) እንደዚያው ሁሉ የሕይወታችን ዋጋ በስጋዊ ሠውነታችን ውስጥ 
ያሉት መንፈሣዊ ሐብቶች ናቸው። ሠይጣን ቢችል እንደገና ሊዘርፈን ይፈልጋል።  

2 ቆሮ 4፡7     ዮሐ 10፡10  
2. የኛ ሕይወት ከኢየሩሣሌም ከተማ ጋር ይነፃፀራል። እያንዳንዱ ከተማ በትክክል እንዲሠራ 

የተለያዩ ተግባሮች፣ አገልግሎቶችና፣ ሥርዓቶች ያስፈልጉታል። ለምሣሌ መንግሥት፣ ሕግ፣ 
የትምህርት ሥርዓት፣ የቆሻሻ ማስወገጃ ሥርዓት፣ የመናፈሻ ሥፍራና፣ የአምልኮ ሥፍራዎች 
ያስፈልጉታል። የውስጥ ሠውነታችን ልክ እንደ ከተማ ነው የሚሠራው። አንዱ ሥርዓት ከተበላሸ 
ከተማው በሙሉ ይታመማል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ በዚያ ይኖር ዘንድ የኢየሩሣሌምን 
ከተማ መርጧል። እኛን ደግሞ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱሱ የሚኖርብን ሥፍራ አድርጎ 
መርጦናል። እርሱ የሕይወታችን ገዢ ሊሆን ይፈልጋል፣ አስተማሪያችን፣ የሚያነፃን፣ 
የሚያፅናናን፣ የፀጥታ ሥፍራችንና፣ የሕይወታችን የአምልኮ ማዕከል ሊሆን ይፈልጋል።  

3. መንፈስ ቅዱስ የተሃድሶውን ሥራ በአንተ ላይ አስገድዶ አያስፈፅምህም የድሮዎቹ አጥሮች 
የወደቁት በራስ የውስጥ ኃጢያትና በውጭ የሠይጣን ጥቃት ነው። ነህምያ የስሙ ትርጉም 
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እግዚአብሔር ያፅናናል ማለት ሲሆን የከተማዋን ቅጥሮች ከገመገመ በኋላ የእድሣት ዕቅድ 
አወጣ፤ ዕቅዱንም ለከተማዋ ሽማግሌዎችና፣ ለከተማዋ ነዋሪዎች በኋላም አዳሾች የነበሩት እነሱ 
ናቸው፤ ለእነሱ አቀረበላቸው (ነህ 1፡3፣ 2፡18) መንፈስ ቅዱስ ስሙ “ዕረዳት” እና “አፅናኝ” 
የሆነው በሕይወታችን ውስጥ የእድሣቱን ሒደት ይቆጣጠራል። አስታውስ መንፈስ ቅዱስ 
የዕድሣቱ ሥራ ኃላፊ ነው፤ ነገር ግን ልክ እንደ ነኅምያ ጨዋ ነው፤ በፍፁም አያስገድድህም። 
ዕውነትን ያቀርብልሃል፣ መሠራት ያለበትን ያረጋግጥልሃል፣ ነገር ግን አንተው ራስህ ከመንፈስ 
ቅዱስ ጋር በእያንዳንዱ የመንገዱ እርምጃ ላይ ለመተባበር ወስነህ መሥራት አለብህ። ዮሐ 14፡
26  

4. አዳሾቹ በነኅምያ መፅሐፍ ውስጥ እንደሚከተለው ተተርጉመዋል “እነዚህም በታላቅ ኃይልህና 
በብርቱ እጅህ የተቤዠሃቸው ባሪያዎችህና ሕዝብህ ናቸው።” ነህ 1፡10  

5. ቅጥሮቹ መንፈሣዊ ጥበቃንና በሕይወታችን ውስጥ የምናደርጋቸውን ገደቦች ይወክላሉ። በሮች 
ደግሞ በሕይወታችን ውስጥ መግቢያና መውጪያ መንገዶችን ይወክላሉ።  
ሀ. የሕይወትህ ቅጥሮችና በሮች በምን ዓይነት ሁኔታ ላይ ናቸው? 
ለ. ሕይወትህ ከጠላት ወረራ ምን ያሕል የተጠበቀ ነው?   

6. አሮጌው ፍርስራሽ ከአሮጌው ሕይወት ላይ መወገድ አለበት። ነኅምያ ባደረገው ግምገማ አሮጌ 
ፍርስራሾችንም በከተማው ውስጥ አይቶ ነበር። ቅጥሮቹ ከመሠራታቸው በፊት አሮጌው ፍርስራሽ 
መወገድ ነበረበት። አሮጌው ፍርስራሽ ነፃ ከመውጣታችን በፊት በአሮጌው ሕይወታችን የነበረውን 
የተረፈ ነገር ይወክላል። (በምዕራፍ 4 ላይ የቤት ማፅዳት (ማንፃት) ሥራ ጀምረናል፤ ስለዚህ 
ፍርስራሾችን ጨርሠን ማፅዳት ያስፈልገናል።)  

7. የእያንዳንዱ አዳሽ ሰው ስምና እያንዳንዱ በር ከሕይወታችን ጋር ከፍተኛ ተዛምዶ ስላላቸው 
ሊጠኑ ይገባል። በሕይወታችን ውስጥ የእድሣት ዕቅድ ስናወጣ ጥቂቶቹን ምሣሌዎች 
እንመለከታለን።  

ለ. የበጎች በር፡- በቅድሚያ አምልኮን አድስ (ነህ 3፡1)   

1. የበጎች በር አገልግሎቱ ለመሥዋዕት የሚሆኑ በጎች ወደ ቤተ መቅደስ ግቢ የሚገቡበት በር 
ሲሆን ይህ በር በቀጥታ ወደ ቤተ መቅደሱ ያመራል።  

2. የበጎች በር አዳሾችና እዚያ አካባቢ ያሉ ዋና ዋና ስፍራዎች ስሞችና ትርጉማቸው  
 
ስሞች ትርጉማቸው 

- ታላቁ ካህን ኤልያሴብ - እግዚአብሔር ያድሣል 
- የሃሜአ ግንብ (የመቶዎች ግንብ) - ጠላትን ተቋቋሙት 
- የሃናንኤል ግንብ (ከቤተ መቅደሱ 

አጠገብ ያለ የመጠበቂያ ግንብ) 
- እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ 

ወድዶታል 
 

የውጊያ መመሪያ 10፡- እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለንን ሕብረት ሊያድስልን ተዘጋጅቷል። 
ስለዚህ የአምልኮ ግዜያችንን ከምንም ነገር በላይ ዋጋ ከፍለን ማስጠበቅ አለብን። ይህ የመንፈሣዊ 
ውጊያ ዋና ዓላማ ነውና።  

  
3. የበጎች በር የተገነባው በሊቀ ካህናትና በሌሎች ካህናት ነበር። እኛ ታላቁ ሊቀ ካህን በእኛ 

የመታደስ ሒደት ውስጥ ስለ እኛ የሚማልደው ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። እኛ ራሣችን ደግሞ 
“የንጉስ ካህናት” ተብለን ተሠይመናል። በቋሚነትም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናገለግል 
ተጠርተናል። የሚከተሉት ጥቅሶች ይህንን እውነት ያስረዱናል።  
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ዕብ 4፡15-16    1 ጴጥ 2፡9-10   ዕብ 7፡25   
4. እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን በማምለክ የእግዚአብሔር በግ የሆነውን ጌታ እስካገለገልን ድረስ የበጎች 

በርን እናድሣለን፤ አምልኮንም እነበረበት ቦታ እንመልሣለን፤ ይህም የእኛ ዋና ኃላፊነት ነው። 
ሠውነታችንንም ሕያው መሥዋዕት አድርገን በየዕለቱ ለእግዚአብሔር እንሠጣለን፤ ይህም 
የአምልኮ ተግባር ነው።  
   ዮሐ 1፡29     ዕብ 9፡11-12 
  ራዕ 5፡12     ሮሜ 12፡1  

ሐ. የአሣ በር፡- የእግዚአብሔር ቃል በእያንዳንዱ ሐሣብህና ተግባርህ ውስጥ እንዲገባ አድርግ 
(ታደስ)። ነህ 3፡3  

1. አሣዎች በየቀኑ ከዮርዳኖስ ወንዝና ከገሊላ ባሕር እየተጠመዱ በገበያ ለመሸጥ በአሣ በር በኩል 
ወደ ኢየሩሣሌም ይገቡ ነበር። ነዋሪዎቹ በማለዳ ተነስተው በፀሐይ ያልተበላሹና ያልሸተቱ ትኩስ 
አሣዎችን በጠዋት ይገዙ ነበር። ይህ የሚወክለው ከጌታ በየዕለቱ የሚደረግልንን ቸርነት ነው።  

2. የአሣ በር አዳሽ ሃስናአ ነበር የስሙ ትርጓሜም “መውጋት” ወይም “እሾካማ” የሚል ትርጉም 
አለው።  
ሀ. የእግዚአብሔር ቃል በየዕለቱ የሚሠጠን ትኩስ ምግብ ነው፤ የእግዚአብሔር ቃል ሕያውና  
   ሁለት አፍ ካለው ሠይፍ ይልቅ የተሣለ ነፍስንና መንፈስን … ጅማትንና ቅልጥምንም  
   እስኪለይ ድረስ የሚወጋ ነው፣ የልብንም ስሜትና ሐሣብ ይመረምራል (ዕብ 4፡12)  
   የእግዚአብሔርን ቃል ስንበላ በሕሊናችን ውስጥ ወጋ ያደርገናል መመገባችንን አቁመን  
   በሕይወታችን ውስጥ ያለውን ኃጢያት መፍትሔ እንድናበጅለትም ያደርገናል። ይህም  
   የእግዚአብሔርን ቃል በመጠቀም እኛን መቀደስ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ ነው። ዮሐ 16፡7-8   
 
   ጥያቄ፡- እኛን የማሣመን ሥራ የማን ነው? ------------------------------------------ 
   መልስ፡ - የመንፈስ ቅዱስ  
ለ. በየዕለቱ ትኩስ ቃል ስንመገብ መልካምንና ክፉን በየዕለት ሕይወታችን ለመለየት እንችላለን።  
   (2 ጢሞ 3፡16-17) አጥንቱን ከሥጋው እየለየን መመገብ እንማራለን። ዕብ 5፡14  
ሐ. ጌታችን ለመመገብ የተዘጋጀ አሣ ለደቀ መዛሙርቱ ሠጠ። ለእኛም ቃሉን ስንመገብ የዕለት  
    እንጀራችንን ይሠጠናል። ዮሐ 21፡12-14  
መ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡-  
- ዛሬ ምን አሣ በላህ?  
- ለመብላት አስቸጋሪ ነገር ግን ጠቃሚ ነበር? 
- በየዕለቱ ትኩስ አሣ ከጌታ ትወስዳለህን?  
- ዛሬ ከወንድምህና ከእህትህ ጋር በብርሃን ትመላለሣለህ?  

መ. አሮጌው በር ወይንም የሻናን በር፡- ከአሮጌው የኃጢያት ተፈጥሮ፣ ከሠይጣንና፣ ከአለም የተነሣ 
የሚመጡብህን የቆሸሹ ተግባሮች ለመከላከል በአዕምሮህ ታደስ  

1. ይህ በር ከታደሠ በኋላ ጥቅም ላይ እንዳይውል የታሸገ በር ነው። 
2. አሮጌው በር የታደሠው በ“ዮዳሄ” ሲሆን የስሙ ትርጉም “ይሆዋን ማወቅ” የሚል ትርጉም 

አለው። ይሆዋን የበለጠ ስናውቀው ከአሮጌ ፍላጎታችን ነፃ እየወጣን እንሄዳለን። ሐዋርያው 
ዮሐንስ ይህንን እውነት በ 1 ዮሐ 2፡15 ላይ ገልፆታል።  

3. አሮጌው ኃጢያታዊ ሕይወት ተዘግቶ መቅረት አለበት። እኛን ከድሮው የሽንፈትና የእስራት 
ሕይወት ጋር ያገናኙንን ተግባሮችና ግንኙነቶች አሁን እንዘጋቸዋለን። በእርግጥ መቀጠል 
ያለባቸው አንዳንድ ግንኙነቶች አሉ፣ ለምሣሌ እንደ የጋብቻ ጥምረት ያሉት፤ ይሁን እንጂ 



ድል አድራጊው መንፈሣዊ ውጊያ 

 

83 
 

የሕይወታችን ክፍሎች ላይ ቆጠራ አካሂደን ከአለፈው የእስራት ሕይወት ምንም ነገር 
ላለመውሠድ መወሠን አለብን። እንዴት ይህንን እንደምናደርግ ለማወቅ የሚከተሉትን ዝርዝሮች 
ተመልከት፡-  
ሀ. በአሮጌው የግል ሕይወታችን ላይ በክርስቶስ መስቀል አማካኝነት የተላለፈውን የሞት ፍርድ  
   መቀበል አለብን። ሮሜ 6፡6-7  
ለ. ከዚያ በኋላ በየዕለቱ በውስጣችን በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ እንመላለስ። ገላ 2፡20 ገላ 5፡24  
ሐ. ዕለት ዕለት ወደ ክርስቶስ መልክ የሚያድገውን አዲሱን ሰው እንልበስ። ቆላ 3፡5-10  

ሠ. የሸለቆው በር፡- ከጠላት ሚስጥራዊና ብልህ ጥቃቶች ለመጠበቅ ተጠንቅቀህ ኑር። ነህ 3፡13  

1. የሸለቆው በር ወደ ቅጥሩ ተደብቆ የሚጠጉበት ምክንያት ስለነበረው ብዙውን ጊዜ ከጠላት 
የሚመጡ ጥቃቶች ያሉበት በር ነበር።  

2. የሸለቆው በር የታደሠው በ“ሐኖን” ሲሆን የስሙ ትርጉም መሠጠት የሚል ነው። ሐኖንና 
አብረውት ያደሱት ሰዎች የዛኖዋ ከተማ ሰዎች ሲሆኑ “ዛኖዋ” ማለት “ማስወገድ፣ መጣል፣ 
መግፋት” የሚል ትርጉም አለው። ለእግዚአብሔር ስንሠጥና በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞላን 
ስንጠይቀው በጌታና በኃይሉ ችሎት እንበረታለን። ከዚያም የክፉውን ብልህ ፈተናዎች መጣልና 
ማስወገድ እንችላለን። የሚከተሉት ጥቅሶች ይህንን ሁኔታ ያብራራሉ።  

ያዕ 4፡7    1 ጴጥ 5፡8-10   
3. ሠይጣን የአንድ አሮጌ ሥልት ፋይል በአንተ ላይ አለው። ከዚህ በፊት በወደቅክበት ነገር መልሶ 

ሊመታህ ይፈልጋል። ለእነዚህ አሮጌ ዘዴዎቹ ተጠንቅቀህ ተጠበቅ ከዚህ በኋላ የማይሠሩለት 
ከሆነ የበለጠ ብልህ ይሆንና የሸለቆው በር ዘዴዎችን (Valley Gate tactics) ይሞክርብሃል። 
ስለዚህ ቁልፉ መፍትሄ ንቁ መሆን፣ ያለመስከርና፣ ለውጊያ የተዘጋጀ አዕምሮ መያዝ ናቸው።  
ሀ. የሸለቆው በር ዘዴዎች በጣም ብልህና ብዙውን ጊዜ አጋንንታዊ ጥቃቶች የማይመስሉ ናቸው፡ 
1. በድካም፣ በሕመም፣ በውጥረት ወዘተ መልክ የሚከሠቱ አካላዊ ጥቃቶች  
2. በተስፋ መቁረጥ፣ በራስ ማዘን፣ በብቸኝነት፣ በአሉታዊ አመለካከት ወዘተ መልክ የሚከሠቱ 

ስሜታዊ ወይንም አዕምሮአዊ ጥቃቶች  
3. በግድ የለሽነት፣ በአለመርካት፣ በአለማመን ወዘተ መልክ የሚከሠቱ መንፈሣዊ ጥቃቶች  

ለ. ባለህበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ለማመስገን ካልቻልክ ምናልባት “የሸለቆው በር ዘዴ” ውስጥ  
   ወድቀህለት ሊሆን ስለሚችል ፤ አሁን የተያዘብህን የቀድሞ ሥፍራ እንዴት እንደምታስለቅቅ  
   በተማርከው መሠረት ራስህን ለእግዚአብሔር አስገዛ ዲያብሎስንም ተቃወም።  
ሐ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡-  
- ጠላት ምን ዓይነት ብልህ ዘዴዎችን ነው እየሞከረብህ ያለው?  
- አንተስ በዚያ ላይ ምን ማድረግ አለብህ? ስልቱን ለይና በዚህ መፅሐፍ ላይ የተማርከውን 

የውጊያ ሥልት በመጠቀም ተዋጋው።  
 

ረ. የጉድፍ መጣያው በር፡- በየዕለቱ የኃጢያት ቆሻሻህን አፅዳ ነህ 3፡14  

1. የጉድፍ መጣያው በር የታደሠው በ“መልክያ” ሲሆን የስሙ ትርጉም “የይሆዋ ልጅ” ማለት ነው። 
ኃጢያትንም ሊያስወግድ የሚችለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው በክቡር ደሙ 
አማካኝነት።  

2. ይህ በር ወደ ሂኖን ሸለቆ ወይንም ወደ ጌሄና የሚያመራ ሲሆን ትርጉሙም “የአጋንንቶች 
መኖሪያ” ማለት ነው። ንስሃ ያልገባንበት ኃጢያት የአጋንንቶች መኖሪያ ሊሆን ይችላል። 
አጋንንቶች ንስሃ ያልተገባበትን ኃጢያት ስለሚመገቡ በዚያ ይኖራሉ። የወንድሞች ከሣሽ ሠይጣን 
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ወደ ተጣለው የጉድፍ ክምር ይሄድና ከሕይወታችን አውጥተን የጣልነውን ኃጢያት አንስቶ 
ሊከስሠን ይሞክራል።  

3. በየዕለቱ የከተማው ቆሻሻ በዚህ በር በኩል ወደ ሂኖን ሸለቆ ተወስዶ ይጣላል። ቆሻሻው ባይወገድ 
ከተማውን በግማቱና በሽታ በማስተላለፍ ሊበክል ይችላል። ከእግዚአብሔር ጋር በየዕለቱ አጫጭር 
የኃጢያት ማወራረጃዎችን ማድረግ ይኖርብናል (1 ዮሐ 1፡9)። በየዕለቱ የኃጢያትን ቆሻሻ ንስሃ 
በመግባትና፤ ከዚያም የሚያነፃውን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በመጥራት መፅዳት አለብን።  

ሰ. የምንጩ በር፡- በአለም ከተመላለስን በኋላ መፅዳት አለብን። እግራችንን ለመታጠብና ከሕይወት 
ውሃ ምንጭ ለመጠጣት ቆም ማለት አለብን። ነህ 3፡15  

1. የምንጩ በር የታደሠው በ “ሠሎም” ሲሆን የስሙ ትርጉም “ማደስ” ማለት ነው።  
2. ኢየሱስ አዳሻችን ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ንፁህ ውሃ በመጠጣት ንፃ፤ እኛ ሕያው ውሃ 

ከሕይወት ውሃ ምንጫችን ከኢየሱስ እንጠጣለን። መዝ 36፡9  
3. የኢየሩሣሌም ነዋሪዎች አቧራማና ሞቃት የሆነውን እግራቸውን እዚህ የምንጩ በር ጋር 

በመምጣት ይታጠቡ ነበር። በአለም መቆሸሽ ወይንም መበከል ይሠማሃልን? ወደ ቃሉ ውሃ 
ሂድ፤ ታጠብና ንፃ። ዕብ 10፡22  

ሸ. የውሃው በር፡- በየጊዜው ወደ ነፋሻማ ቦታዎች በመሄድ ረፍት አድርግ። ነህ 3፡15፣26  

1. የውሃው በር ወደ ንጉሱ የአትክልት ሥፍራና ወደ ጊዮን ምንጭ የሚያመራ ሲሆን የንጉሱ 
የአትክልት ሥፍራ ለምለምና በአጠገቡ ፀጥ ያለ የሼላን የመዋኛ ሥፍራ ነበረው፤ ንጉሱም ጭር 
ወዳለው ወደዚህ ሥፍራ በመምጣት ረፍት ያደርግ ነበር። 

2. ሼላን በአዲስ ኪዳን ስሙ ሠሊሆም የሚለው ቃል ትርጉሙ “መላክ/የተላከ” ማለት ሲሆን ኢየሱስ 
የአይነ ስውሩን አይን ጭቃ ቀብቶ ሄደህ ታጠብ ብሎ የላከው ወደዚህ የመዋኛ ሥፍራ ነበር። 
አይነ ሥውሩም ኢየሱስን ታዘዘና እያየ ተመለሠ፤ እኛም እይታችን የሚታደሠውና 
የሚስተካከለው ወደ ጌታ መገኘት በመታዘዝ ተለይተን ወደ ፀጥተኛው ውሃ ስንመጣ ነው። 
ኢየሱስ ብዙውን ጊዜ ወደ ፀጥተኛ ሥፍራ በመምጣት ይፀልይና፡ ያርፍ ነበር። ከዚህ በታች 
ያሉትን ምዕራፎች ጊዜ ወስደህ አጥናቸው መንፈስ ቅዱስም እንዲያስተምርህ ጠይቀው። 

ማቴ 14፡23    ማር 1፡35   ማር 6፡46  
ዮሐ 9፡1-11   መዝ 23፡1-3  ሉቃ 11፡1   

3.  የአትክልት ሥፍራ ሕብረት ማድረጊያ ሥፍራ ነው። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ከአዳም ጋር 
የተገናኘው በአትክልት ሥፍራ ነው (ዘፍ 2፡8፣ 3፡8) የንጉሱ የአትክልት ሥፍራ በውሃው በር 
አጠገብ የሚገኝ ሲሆን ቆንጆ፣ ውብና ያማረ፣ ፀጥተኛ ሥፍራን ይወክላል። ከተማችን 
(ሕይወታችን) ከንጉሣችን ጋር የምንገናኝበት እንዲህ አይነት ፀጥተኛ ሥፍራ ያስፈልገዋል። 
ኢየሱስ ከአብ ጋር በደብረ ዘይት ተራራና በጌተሠማኒ የአትክልት ሥፍራ ይገናኝ ነበር።  

ማቴ 26፡36፣39   
4. የውሃው በር ለኢየሩሣሌም ከተማ ዋና የውሃ ምንጭ ወደሆነው የጊዮን ምንጭ የሚመራ ነበር። 

በዚህ ሥፍራ ነበር የእግዚአብሔር ቃል የተነበበው (ነህ 8፡1፣5፣6፣10)   
ጊዮን የሚለው ቃል ትርጉሙ መፍለቅ ማለት ሲሆን እኛ ከሌሎች ወንድሞችና እህቶች ጋር 
በመሆን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብና ማሠላሠል ያስፈልገናል። የቅዱሣን መሠባሠብና ቃሉን 
ማጥናት ልክ ወደሚፈልቅ ምንጭ መጥቶ ውሃ እንደመጠጣት ነው። ቃሉን ስንወስድ 
የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ይሆናል። ዮሐ 15፡7-11   
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ቀ. የፈረስ በር፡- ሁልጊዜ ለውጊያ የተዘጋጀ አዕምሮ እንዲኖርህ በአዕምሮህ ታደስ ነህ 3፡28  

1. የፈረስ በር ይከፈት የነበረው የንጉሱና የሠራዊቱ ፈረሶች ለጦርነት በሚወጡበት ጊዜ ነበር። 
እነዚህ ፈረሶች ሁልጊዜ ለጦርነት የተዘጋጁ ነበሩ። 

2. ይህንን በር ያደሡት ካህናት ሲሆኑ በክህነት ሥራቸው ላይ ባልነበሩበት ጊዜ ነበር ያደሱት። 
እኛም እንደ ካህናቱ በመጀመሪያ የተጠራነው ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማምለክ ሲሆን በሁለተኛ 
ደረጃ ደግሞ አዳሾችና ተዋጊዎች እንድንሆን ነው። የከተማዋ ጥበቃ በቋሚነት የሚደረግ ሥራ 
ሲሆን መረዳት ያለብን ውጊያው የሚያቆመው መንግሥተ ሠማይ ስንደርስ ነው። እስከዚያው 
ድረስ ግን “እንድንቆምና እንድንቃወም” ታዝዘናል። መፅሐፍ ቅዱስ ይህንን እውነት እንዴት 
እንደሚያስቀምጠው በሚከተሉት ጥቅሶች እንይ፡-  

ሉቃ 12፡35    ኤፌ 6፡13   
3. እግዚአብሔር በነብዩ ኤርሚያስ በኩል ከተማይቱ እንደምትታደስ እንጂ በፍፁም ዳግመኛ 

እንደማትፈርስ ተናግሯል፤ ለጌታ የተቀደሠች ከተማ ትሆናለች። ኤር 31፡38-40  

  

በ. የምስራቅ በር፡- ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅርቡ ስለሚመጣ ተስፋህን አድስ። ነህ 3፡29  

1. የምስራቁ በር ከቤተ መቅደሱ ትይዩ የሆነ ቀጥተኛ መንገድ አለው። ይህም በመፅሐፍ ቅዱስ ላይ 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ የሠላም አለቃ በምድር ላይ ሊገዛ ሲመጣ የሚገባበት በር ነው። 
ዛሬም ድረስ በሩ ተዘግቷል፤ የመሲሁ በር ይባላል። ሕዝ 44፡1-3  

2. የምስራቅ በር የታደሠው በ “ሸማያ” ሲሆን የስሙ ትርጓሜ “ጌታ ይሆዋ ሠምቷል” ማለት ነው።  
ጌታ ፀሎታችንን እንደሚሠማ እናውቃለን “ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና” (ራዕ 22፡20)  
ተስፋችን ጌታ ወደ እርሱ ሊሠበስበን እንደሚመጣ ነው። ምድርን ለመግዛት ሲመለስ ከእርሱ ጋር 
እንሆናለን። ታላቅና የሚያኮራ ተስፋ አለን። 1 ቆሮ 15፡-58   

ተ. የዘበኞች በር (የማዕዘኑ በር) ፡- ወደ ሕይወትህ ሊገባ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ መርምር፤      
ነህ 3፡31  

1. የዘበኞች በር “የስብሠባ በር” በመባልም ይታወቃል። በዚህ በር ላይ ጎብኚዎች እንዲገቡ 
ከመፈቀዱ በፊት የያዙዋቸውን ሠነዶች የሚመረምር ተረኛ ዘብም ይቆምበት ነበር።  

2. የዘበኞች በር የታደሠው በ “መልክያ” ሲሆን የስሙ ትርጓሜም “በንጉሱ የተሾመ” ወይንም 
“የንጉሱ” የሚል ትርጉም አለው።  

3. ወደ አዕምሮአችንና ሕይወታችን ሊገቡ የሚፈልጉትን ሁሉን አስተሣሠቦች፣ ፍትወታዊ 
ማነቃቂያዎች፣ መፅሐፍት፣ ሙዚቃ፣ ወይንም መዝናኛዎች በእግዚአብሔር ቃል መሠረት 
መመርመር አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር መሥፈሪያ በቃሉ ውስጥ ይገኛል። ወደ ሕይወትህ 
ሊገባ የሚፈልግ ነገር ሁሉ ይህንን ፈተና ካለፈ ለአንተ ጠቃሚ ነው ማለት ነው።  
 
“በቀረውስ፥ ወንድሞች ሆይ፥ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፥ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፥ 
ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፥ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፥ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፥ መልካም 
ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፥ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን፥ እነዚህን አስቡ፤” ፊሊ 4፡8  
  

4. መንፈስ ቅዱስ ዘበኛችን ነው። ነገር ግን እኛም በውስጣችን የተቀመጠውን ሐብት ለመጠበቅ 
የጋራ ኃላፊነት አለብን። 2 ጢሞ 1፡14  

ቸ. እግዚአብሔር ለከተማዋ (ለሕይወታችን) ያለው የደረጃ ልክ እኛ የክብሩ ምሥጋና፣ በብርሐን 
የተሞላን፣ የፀጋው ነፀብራቅ እንድንሆን ነው። 
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 እንደዚያ ሲሆን ሠላምና ፅድቅ ጉዳያችንን ያስተዳድራሉ ማለት ነው።  

“በበጎ ፈቃዱ እንደ ወደደ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን። 
በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ።” ኤፌ 1፡5-6 

“እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሠራ እንደ እርሱ አሳብ፥ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ 
ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ይኸውም፥ በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና 
እንሆን ዘንድ ነው።” ኤፌ 1፡11-12  

“ከዚያ በኋላ በምድርሽ ውስጥ ግፍ፥ በዳርቻሽም ውስጥ ጕስቍልናና ቅጥቃጤ አይሰማም፤ 
ቅጥርሽን መዳን በሮችሽንም ምስጋና ብለሽ ትጠሪያለሽ፡፡ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር የዘላለም 
ብርሃንሽ፥ አምላክሽም ክብርሽ ይሆናልና ፀሐይ በቀን ብርሃን አይሆንልሽም፥ የጨረቃም ብርሃን 
በሌሊት አይበራልሽም።” ኢሣ 60፡18-19  

“… አለቆችሽንም ሰላም፥ የበላይ ገዢዎችሽንም ጽድቅ አደርጋለሁ፤” ኢሣ 60፡17c  

ይህንን የሕይወትህን ቅጥሮችና በሮች መሥራት/ ማደስ የሚለውን ጥናት ለመጨረስ ስንቃረብ 
ሕይወታችንን ለምን ከጠላት ወረራ ለመጠበቅ እንደወሠንን እናስታውስ፤ ይሄ ያስፈለገበት 
ምክንያት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያለንን የጠለቀ ወዳጅነት ለመንከባከብ ነው።  

ከቶዘር የተወሠዱ አምልኮን የሚያጠናክሩ ሐሣቦች  

አምልኮን የሚያጠናክሩ ኃሣቦች ጀምስ ከቶዘር ወስዶ እንደፃፈው (A.W. Tozer; Excerpts 
taken from various works by Tozer)  

“ሁልጊዜ ስለ እግዚአብሔር እንድናስብ ተጠርተናል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚመለከውም 
በእውነትና በመንፈስ ነው። ክርስቶስ ለምን መጣ? እኛ አመፀኞች የነበርነውን የእርሱ 
አምላኪዎች እንድንሆንለት ሲሆን እኛ ለማምለክ ተፈጥረናል። አምልኮ የሰዎች መደበኛ ሥራ 
ነው። አምልኮ መሠረታዊ ሥራ ነው።  

አምልኮ … እኛ ስለ እግዚአብሔር ባለን እውቀት ልክ ከፍና ዝቅ ሊል ይችላል። እኛ እዚህ 
ያለነው በመጀመሪያ አምላኪዎች ለመሆን ከዚያም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ሠራተኞች ለመሆን 
ነው። ከአምልኮ የማይነሣ ሥራ ውጤታማ ሣይሆን፤ እንጨት፣ ገለባና፣ ሣር፣ ይሆንብናል፣ 
የእያንዳንዱ ሰው ሥራ የሚፈተንበት ወቅት ሲመጣ። የመንፈስ ቅዱስ ዋና ሥራ የጠፋውን 
ነፍስ ወደ እግዚአብሔር የጠለቀ ሕብረት መመለስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የፀጋ ሥጦታና 
የማገልገል ኃይል ሊሠጥም ይፈልጋል ነገር ግን ቅድስናና መንፈሣዊ አምልኮ መቅደም 
አለባቸው።  

አስተሣሠብህን የተቀደሠ አድርግ። አስተሣሠቦቻችን ለእግዚአብሔር ነገሮች/ጉዳዮች ናቸው። 
አስተሣሠቦቻችን ለምንኖርበት የተቀደሠ ሥፍራ ማስዋቢያዎች ናቸው። አስተሣሠቦቻችን 
በክርስቶስ ደም ከፀዱ በንፁህ ክፍል ውስጥ እንኖራለን።   

ከመንፈስ ጋር ትውውቅ እንዲኖርህና እንድታሣድገው ሃሣቦችህን ያዝ ማድረግና ማንም ንፁህ 
ያልሆነ አውሬ የሚንከራተትበትና ወፍ የሚበርርበት ዱር እንዳይሆን ማድረግ ይኖርብሃል።  

… ሁሉንም ክርስቲያናዊ ያልሆኑ ልማዶች ከአንተ አርቅ  

… የእግዚአብሔርን ሕልውና መለማመድ ጀምር  
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“ለከተማይቱም የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራላት መብራትዋም በጉ ስለ ሆነ፥ ፀሐይ ወይም 
ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጓትም ነበር።” ራዕ 21፡23  

“ከእንግዲህም ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም። የእግዚአብሔርና የበጉም ዙፋን በእርስዋ ውስጥ 
ይሆናል፥ ባሪያዎቹም ያመልኩታል፥ ፊቱንም ያያሉ፥ ስሙም በግምባሮቻቸው ይሆናል። 
ከእንግዲህም ወዲህ ሌሊት አይሆንም፥ ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና የመብራት 
ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም፤ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ።” ራዕ 22፡3-5  

 

ኀ. ተግባራዊ አፈፃፀም፡- ማስጠንቀቂያዎችና ተጨማሪ ሐሣቦች ለአዳሾች  

1. የጠላት ተቃውሞ ሊነሣ ይችላል ብለህ ጠብቅ - ነህ 4፡1-8  
2. ሁልጊዜ ንቁ ሁን በቀንና በሌሊት - ነህ 4፡9  
3. አሮጌው ፍርስራሽ ሊበዛብህና ሊያስጨንቅህ ይችላል - ነህ 4፡10  

ሀ. አለምን የሚመስል የድሮ አስተሣሠብ - ሮሜ 12፡2 - (ምዕራፍ 5’ን ተመልከት) 
ለ. መጥፎ ልምምዶች - ሮሜ 6፡15-23   
ሐ. ፍርሐቶች - 2 ጢሞ 1፡7  
መ. የቀድሞ ግንኙነቶች (አንተን ከድሮው የእስራት ሕይወት የሚያገናኙህ ነገሮች)-2 ተሠሎ 3፡6  

4. በመንፈሣዊ ሕይወትህ እያደግህ ስትሄድ መንፈሣዊ ውጊያና ተሃድሶ በንፅፅር ያለቸው የድርሻ 
መጠን ቀስ በቀስ እየተለወጠ ይሄዳል።  
ሀ. በመጀመሪያ ላይ የውጊያና የተሃድሶ ሁኔታ ንድፍ እንደሚከተለው ይሆናል  
   ውጊያ ----- ውጊያ ----- ተሃድሶ ------ ውጊያ ------- ውጊያ ------ ውጊያ   ነህ 4፡13-16  
ለ. በኋላ ላይ ግን ቀስ በቀስ ጠላት እንደማትሸነፍለት ወይንም ተስፋ እንደማትቆርጥ እየገባው  
   ሲሄድ የውጊያውና የተሃድሶው መጠን ይለወጣል። ፈቃድህ ከተስተካከለ በኋላ ሁኔታው  
   እንደሚከተለው ይሆናል። 
   ውጊያ --- ተሃድሶ --- ተሃድሶ --- ተሃድሶ ---- ውጊያ ---- ተሃድሶ ---- ተሃድሶ --- ተሃድሶ  

5. የጦር ዕቃህን/ መሣሪያህን ወይንም መፅሐፍ ቅዱስን በአንድ እጅህ ይዘህ በሌላው እጅህ 
ተሃድሶህን አፋፍም - ነህ 4፡17፣23  

6. ውጊያው ሲጀመር ከሌሎች አዳሾች ጋር ተሠብሠቡ። ጦርነቱ የጌታ መሆኑንም አስታውሱ።  - 
ነህ 4፡20  

7. የእደሣው ሥራ በእግዚአብሔር እርዳታ ይጠናቀቃል። ነህ 6፡15-16 ፣ 1 ተሠሎ 5፡24  
8. አምልኮ የሕይወትህ ተቀዳሚው ሥራ ነው። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስንም እንድታከብረው 

ቅድስናህን መጠበቅ (መንፃት) አለብህ። ነህ 12፡27-28፣30፣40-43  
9. ዋናው ዓላማ ይህንን የማይታየውን ጌታ ሙሉ በሙሉ የሚወድዱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 

አምላኪዎችን ማሣደግ ሲሆን፣ እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጥልንም በእንደዚህ ያለ ጊዜ ነው።  
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ምዕራፍ 9፡- በክርስቶስ ድል መቆም  
 

የትምህርቱ ዓላማ፡- ስኬታማ መንፈሣዊ ውጊያ ለማድረግ የሚያስችሉንን ቁልፍ የሆኑ የመፅሐፍ ቅዱስ 
ጥቅሶችን ለማወቅና ለማስታወስ  

 

ቁልፍ እውነት፡- እኛ በእምነት ሆነን በተሠጠን ነገር ላይ ስንሠራበት በሁሉም መስክ የክርስቶስን ድል 
እንጋራለን።  

 

ቁልፍ ጥቅስ፡-  

“በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ።” ኤፌ 6፡10    

 

በርዕስ የተከፋፈሉ ማጣቀሻዎች  
 

ሀ. ክርስቶስ የድላችን መሠረት ነው  

1. በብሉይ ኪዳን ውስጥ ቃል ተገብቶለታል፡- ዘፍ 3፡15  
2. የክርስቶስ መስቀል ድልን ያውጃል፡- ቆላ 2፡14-15  
3. የክርስቶስን ድል እንድንጋራ ክርስቶስ ከብሮአል፤ መንፈስ ቅዱስም ኃይልን ሊሠጠን ተልኮልናል፡- 

ዮሐ 7፡38-39  
4. ክርስቶስ በሥልጣን ወንበር ላይ ተቀምጧል፡- መዝ 110፡1  
5. የክርስቶስ የአሁኑ አገልግሎት ለእኛ መማለድ ነው፡- ዕብ 7፡25  
6. ክርስቶስ በፍጥረት ሁሉ ላይ የበላይ ነው፡- ኤፌ 1፡20-21  
7. ክርስቶስ ለሁሉ ሰዎች ሸክም አለው፡- ሉቃ 4፡18  

ለ. እኛ አማኞች በክርስቶስ የድል ሥፍራ ላይ ደርሠናል  

1. እኛ ከክርስቶስ ጋር ወግነናል፡- ገላ 2፡20  
2. እኛ ከክርስቶስ ጋር ተቀምጠናል፡- ኤፌ 2፡5፣6  
3. እኛ ከክርስቶስ ጋር ወራሾች ነን፡- ሮሜ 8፡16፣17  
4. እኛ ክርስቶስ በሠይጣን ላይ ያለውን ሙሉ ድል እንጋራለን፡- ዮሐ 16፡8-11  
5. እኛ ከመንፈስ በመወለድ የክርስቶስን ሕይወት እንጋራለን፡- 1 ቆሮ 12፡13  
6. እኛ የክርስቶስን ዓላማ እንጋራለን፡- 1 ዮሐ 3፡8  

ሐ. እኛ አማኞች በክርስቶስ ያገኘናቸው ለድል የሚያበቁን ነገሮች፡-  

1. የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ ተሠጥቶናል - ኤፌ 6፡10፣11  
2. በክርስቶስ ኃይለኛ መሣሪያዎች ተሠጥተውናል - 2 ቆሮ 10፡4  
3. እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት የግንኙነት መስመር አለን - ኤፌ 6፡18  
4. እኛ የመላዕክት ዕርዳታ አለን - ዕብ 1፡14  
5. እኛ በአንድነት ስንፀልይ ኃይል አለን - ማቴ 18፡19፣20  
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6. እኛ በቂ ኃይል አለን - ኢሣ 40፡31  
7. እኛ መንፈስ ቅዱስን የመሙላት አገልግሎት አለን - ኤፌ 5፡18 ሐዋ 19፡6  
8. እኛ ለድል የሚያበቃን ጥበብ አለን - ያዕ 1፡5  

መ. እኛ ያለን የክርስቶስ ድል ማረጋገጫ  

1. እኛ የድል ተሥፋ አለን - ሮሜ 15፡13  
2. እኛ በውስጣችን በአለም ካለው የሚበልጥ ኃይል አለ - 1 ዮሐ 4፡4  
3. የእኛ ድል የተረጋገጠ ነው - 2 ቆሮ 2፡14  
4. እኛ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን - ሮሜ 8፡37-39   

ሠ. ለድል የሚያበቁን የውጊያ መመሪያዎች  

1. ውጊያው የጌታ ነው - 2 ዜና 20፡15  
2. የክርስቶስን ኃይለኛ ስም ተጠቀም - ፊሊ 2፡9-10  
3. እውነተኛ ጠላትህን እወቅ - ኤፌ 6፡12  
4. ሠይጣንን ተቃወም - ያዕ 4፡7  
5. በጠላት ድንበር ውስጥ ከመግባታችን በፊት እሠረው - ማቴ 12፡29  
6. ከድል በፊት አመስግን - 2 ዜና 20፡22  
7. ጠላት የነጠቀህን ሥፍራ አስመልስ - ማቴ 18፡18-19  
8. በእምነት በድል ቁም - ማር 9፡23-24  

ረ. ድል ለማግኘት የምንሄድበት መንገድ  

1. ለጌታ ታማኝነታችንን እንገልፃለን - ኢያሱ 24፡15  
2. ዕለት ዕለት ራሣችንን ለጌታ አሣልፈን እንሠጣለን - ሮሜ 12፡1-2  
3. እግዚአብሔር የሚያሰቀድመውን እናስቀድማለን - ማቴ 6፡33 
4. የእግዚአብሔርን እውነት እንፈልጋለን - ዮሐ 8፡22፣36 
5. ለኃጢያት መፍትሄ እናበጃለን - 1 ቆሮ 11፡31  
6. ስለ ሁሉ እንፀልያለን - ፊሊ 4፡6-7  
7. ለእግዚአብሔር እንገዛለን … ዲያብሎስን እንቃወማለን - ያዕ 4፡7  

ሰ. በኃጢያታዊ ተፈጥሮ ላይ ድል አለን  

1. በኃጢያታዊ ተፈጥሮ ላይ ያለብንን ኃላፊነት እንገነዘባለን - 1 ዮሐ 1፡8  
2. በኃጢያታዊ ተፈጥሮ ላይ ድላችንን እናውጃለን - ሮሜ 7፡24-25  
3. ራሣችንን ለኃጢያት እንደሞትን እንቆጥራለን - ሮሜ 6፡11  
4. እግዚአብሔር በቃሉ እንዲመረምረን ራሣችንን አሣልፈን እንሠጣለን - ዕብ 4፡12  
5. በየዕለቱ አጫጭር የኃጢያት ማወራረጃ ፀሎት እናደርጋለን - 1 ዮሐ 1፡9  
6. ብልቶቻችንን የአመፅ የጦር ዕቃ አድርገን አናቀርብም - ሮሜ 6፡13  
7. በውስጣችን ያለውን ኃጢያት እግዚአብሔር እንዲገልፅልን እንፈቅድለታለን - መዝ 139፡23-24  

ሸ. ከክርስቶስ ጋር ባለን ሕብረት አማካኝነት አዕምሮአችንን መፈወስ  

1. አዕምሮአችን መለወጥ አለበት - ኤፌ 1፡18  
2. አዕምሮአችን መታደስ አለበት - ሮሜ 12፡2  
3. አዕምሮአችን መገዛት አለበት - 2 ቆሮ 10፡5  
4. አዕምሮአችን መያዝ ያለበት በመልካም አስተሣሠቦች ነው - ፊሊ 4፡8  
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5. አዕምሮአችን ማሠብ ያለበት በላይ ያለውን ነው - ቆላ 3፡2  
6. አዕምሮአችን በክርስቶስ መያዝ አለበት - ኢሣ 26፡3  

ቀ. የውጊያ ጊዜ ከለላ (መከላከያ)  

1. እኛ አይነኬ ነን - 1 ዮሐ 5፡18 ፣ ሉቃ 10፡19  
2. እኛ የመላእክት ዕርዳታ አለን - መዝ 91፡9-11  

 

መደምደሚያ  
በዚህ ፅሁፍ ላይ ከእስራት ለተፈቱ አማኞች መደረግ ስላለበት እንክብካቤ ተምረናል። በክርስቶስ ባለን 
ሕብረትና ባገኘነው ደረጃ ልክ እንዴት መኖር እንዳለብን አይተናል። በእግዚአብሔር ሠራዊት ውስጥ 
እንዳለ ወታደር ስለ እግዚአብሔር ዕቃ ጦርና በውስጡ ስላሉት መሣሪያዎች፣ እንዴት የዕለት ልብሣችን 
አድርገናቸው ክፉውን እንደምንዋጋ ተምረናል። ስለ ማሠርና መፍታት ሕግ፣ በጠላት የተነጠቀውን 
ሥፍራ ስለማስመለስ፣ ውጊያውን በአዕምሮ ማሸነፍ የሚሉትን ርዕሶችም መርምረናል። ከነዚህ 
በተጨማሪም ስለመገለጥና በክርስቶስ ድል ስለመቆም ተምረናል።  

በመዝጊያው ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች የፀለየውን ፀሎት እናስተጋባለን። 
“በመንፈሱ በውስጥ ሰውነታችሁ በኃይል እንድትጠነክሩ ክርስቶስም በልባችሁ በእምነት እንዲኖር እንደ 
ክብሩ ባለ ጠግነት መጠን ይስጣችሁ፤ የእናንተ ሥርና መሠረት በፍቅር ይጸና ዘንድ፥ ከቅዱሳን ሁሉ 
ጋር ስፋቱና ርዝመቱ ከፍታውም ጥልቅነቱም ምን ያህል መሆኑን ለማስተዋል፥ ከመታወቅም 
የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ፥ እስከ እግዚአብሔርም ፍጹም ሙላት 
ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ። እንግዲህ በእኛ እንደሚሠራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ወይም ከምናስበው 
ሁሉ ይልቅ እጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚቻለው፥ ለእርሱ በቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ 
ትውልዶች ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፤ አሜን።” ኤፌ 3፡16-21  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


