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ቦታቦታ፡፡‐‐ ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን አዳራሽአዳራሽ

በየሳምንቱበየሳምንቱ ረቡዕረቡዕ ምሽትምሽት ከከ1212፡፡30 30 –– 11፡፡3030

ሐምሌሐምሌ ፲፮፲፮ ቀንቀን ፳፻፳፻፮፮ ዓዓ..ምም..



መንፈሳዊ ውጊያዎች ‐ ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡‐ ፪
• ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ስናነሳ ዲያቢሎስ Eንዴት Eንደሚዋጋን፣ ውጊያውም Eንደ ሁኔታው

ተቀያያሪ ወይም ተመሳሳይ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ ‹‹በሰይጣን እንዳንታለል፤ የእርሱን አሳብተቀያያሪ ወይም ተ ሳሳይ ሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ በሰይጣን እንዳንታለል፤ የእርሱን አሳብ 
አንስተውምና።›› በካል ቆሮ 2፡11 Eንዳለን ማስገንዘብ Aስፈላጊ ነው፡፡

ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ የማያቋርጥ ተዋጊ ነው
• ዲያቢሎስ ከወደቀበት ጊዜ Aንስቶ ዓላማው በተለያየ መንገድ ሰዎችን መዋጋት ነው፡፡ ቅዱሳን

መላEክትን፣ ኃይላትና ሥልጣናትን፣ Aዳምና ሔዋንን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ባሕታውያንናመላEክትን፣ ኃይላትና ሥልጣናትን፣ Aዳምና ሔዋንን፣ ነቢያትን፣ ሐዋርያትን፣ ባሕታውያንና
መናንያንን፣ መነኮሳትን፣ EግዚAብሔርን የሚያገለግሉትንና የሚወዱትን፣ በመልካም
ሕይወት የሚኖሩትንም ሁሉ ይዋጋል፤ የEግዚAብሔር መንግሥት ተቀናቃኝ ነውና፡፡ 

• ዘንዶው፣ የቀደመው Eባብ፣ ሰይጣን፣ ዲያቢሎስ፣ የዚህ ዓለም ገዢ የተባለው የርሱ
መጠሪያዎች ሲሆኑ በውጊያው ደክሞት Eረፍት ወስዶ የማያውቅ ውጊያውንም የማያቋርጥመጠሪያዎች ሲሆኑ በውጊያው ደክሞት Eረፍት ወስዶ የማያውቅ ውጊያውንም የማያቋርጥ
ዘወትር Eንደሚያገሳ Aንበሳ የሚዞር ጠላት ነው፡፡ ቀዳ ጴጥ 5፡8፣ ራE 12፡9፣ ዮሐ 14፡30፡፡

• ከIዮብ ታሪክ Eንደምናነበው ሰይጣን ሥራ ፈት Aይደለም፤ ‹‹በምድር ላይ ዞርሁ በEርስዋም
ተመላለስሁ፡፡›› Eንዳለ Iዮ 1፡7፣2፡2፡፡

ቸ ቸ ኘ ት• ዲያቢሎስ የነደፋቸውን ሁሉ ያለማቋረጥ ይከታተላቸዋል፣ ክፉ ዘሩንም ባገኘበት ይዘራል፣ 
EግዚAብሔር ስንዴ በዘራበት Eርሻ ሁሉ Eንክርዳድ ይዘራል፡፡ ‹‹ሰዎቹ ሲተኙ ግን ጠላቱ መጣና 
በስንዴው መካከል እንክርዳድን ዘርቶ ሄደ።›› ማቴ 13፡25፡፡ 

• ዲያቢሎስ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን መላEክትንም ይዋጋቸዋል፡፡ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር
ስለ ሙሴ ሥጋ ተከራክሯል - ይሁ 9፣ በEግዚAብሔር መልAክ ፊት ታላቁን ካህን Iያሱን
ይከሰው ዘንድ ቆሟል - ዘካ 3፡1-2፣ EግዚAብሔር ለሃያ Aንድ ቀናት ወደ ዳንኤል የላከውን
መልAክ ሊቀ መላEክት ሚካኤል ዳንኤልን ሊረዳው Eስከመጣበት ቀን ድረስ Eየተቃወመው
ነበር- ዳን 10፡12-13፣ በውጊያው ተሸናፊ ቢሆንም መዋጋቱን Aያቋርጥም፡፡ ‹‹በሰማይም ሰልፍ 
ሆነ፤ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ። ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፥ አልቻላቸውምም፡፡›› ራE
12፡7፡፡



መንፈሳዊ ውጊያዎች ‐ ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡‐ ፪
ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ኃይለኛ ተዋጊ ነው

ዲያቢሎስ በውድቀቱ ንጽሕናውና ቅድስናውን Eንጂ ኃይሉን Aላጣምና ብርቱዎችና ኃያላን• ዲያቢሎስ በውድቀቱ ንጽሕናውና ቅድስናውን Eንጂ ኃይሉን Aላጣምና ‹‹ብርቱዎችና ኃያላን›› 
መዝ 102፡20፣ ‹‹የሚያገሳ Aንበሳ›› ቀዳ ጴጥ 5፡8 ተብሎ ተጠርቷል፡፡ 

• ከዚህም የተነሳ ዲያቢሎስ Iዮብን ‹‹ከEግሩ ጫማ ጀምሮ Eስከ Aናቱ ድረስ በክፉ ቁስል
መታው›› Iዮ 2፡7 ተብሎ የተጻፈልን ሲሆን Eነሆ ኃይለኛ ነፋስ ከምድረ በዳ ተነስቶ
የIዮብን ቤት Aራቱን ምሰሶዎች በመምታት በልጆቹ ላይ ወድቆባቸው ሁሉም Eንደሉ
Eንዲሞቱ Aድርጓል፡፡ Iዮ 1፡9፡፡

• በዘመነ ኖኅ ከኖኅና ከቤተሰቡ በቀር ዲያቢሎስ ዓለሙን ሁሉ ወደ ጥፋት መምራት የቻለ
ኃያል ነበር፡፡ ዘፍጥ 6 8፡፡ኃያል ነበር፡፡ ዘፍጥ 6-8፡፡

• በሰዶምና በገሞራም EግዚAብሔር ስለ Aሥር ጻድቃን ከተማይቱን ሊምር ቃል ቢገባም
ባለመገኘታቸው ዲያቢሎስ ለጥፋታቸው ምክንያት ሆኖAል፡፡ የሎጥ ሚስትም የጨው Aምድ
ሴቶች ልጆቻቸውም ‹‹ጻድቅ ሎጥም በመካከላቸው ሲኖር Eያየና Eየሰማ Eለት Eለት በAመፀኛ
ሥራቸው ጻድቅ ነፍሱን Aስጨንቆ ነበር፡፡›› ካል ጴጥ 2፡8፡፡ Eንደተባለ ከሰዶም ከወጡ በኋላ 
በድለዋል፡፡ 

• ከጥቂት ሕዝቦች በቀር መላውን ዓለም በትEዛዝ ወደ ተከለከለው የጣOት Aምልኮ Eንዲመለስ
Aድርጎ ነበር፡፡ የተቀሩትንም ሕዝብ ሙሴ በተራራ ሳለ ከወርቅ ቀልጦ ለተሠራ የጥጃ ምስልAድርጎ ነበር፡፡ የተቀሩትንም ሕዝብ ሙሴ በተራራ ሳለ ከወርቅ ቀልጦ ለተሠራ የጥጃ ምስል
Eንዲሰግዱና የሚቃጠል መሥዋEት Eንዲያቀርቡ Aድርጓቸው ነበር፡፡ ዘጸ 32፡1-6፡፡

• በነቢዩ በኤልያስ ዘመንም ከንግሥቲቱ ከኤልዛቤል ማEድ የሚመገቡ ስምንት መቶ Aምሳ
የሐሰት ነቢያት Aሰማርቶ ሕዝቡ ለጣOት Eንዲንበረከኩ Aስገድዶ ነበር፡፡ ቀዳ ነገ 18፡19፡፡



መንፈሳዊ ውጊያዎች ‐ ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡‐ ፪
ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ኃይለኛ ተዋጊ ነው…
• በምድር ላይ Eንደርሱ ያለ የሌለ ጥበበኛውን፣ EግዚAብሔርም ሁለት ጊዜ ያነጋገረውን ጠቢቡ• በምድር ላይ Eንደርሱ ያለ የሌለ ጥበበኛውን፣ EግዚAብሔርም ሁለት ጊዜ ያነጋገረውን ጠቢቡ

ሰሎሞንንም ዲያቢሎስ ወደ Aስደንጋጭና Aደገኛ ሁኔታ ውስጥ Eንደከተተው Eናነባለን፡፡ 
‹‹ሰሎሞንም ሲሸመግል ሚስቶቹ ሌሎችን አማልክት ይከተል ዘንድ ልቡን አዘነበሉት የአባቱ የዳዊት ልብ ከአምላኩ 
ከእግዚአብሔር ጋር ፍጹም እንደ ነበረ የሰሎሞን ልቡ እንዲሁ አልነበረም። ሰሎሞንም የሲዶናውያንን አምላክ 
አስታሮትን፥ የአሞናውያንንም ርኵሰት ሚልኮምን፥ ተከተለ። ሰሎሞንም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገርን አደረገ፥አስታሮትን፥ የአሞናውያንንም ርኵሰት ሚልኮምን፥ ተከተለ። ሰሎሞንም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገርን አደረገ፥ 
እንደ አባቱም እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን በመከተል ፍጹም አልሆነም። በዚያን ጊዜም ሰሎሞን ለሞዓብ ርኵሰት 
ለካሞሽ፥ ለአሞንም ልጆች ርኵሰት ለሞሎክ በኢየሩሳሌም ፊት ለፊት ባለው ተራራ ላይ መስገጃ ሠራ።
ለአማልክቶቻቸው ዕጣን ለሚያጥኑ መሥዋዕትም ለሚሠዉ ለእንግዶች ሚስቶቹ ሁሉ እንዲሁ አደረገ።›› ቀዳ ነገ
11፡4-8፡፡11፡4-8፡፡

• በመጨረሻው ዘመንም ‹‹ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከEስራቱ ያፈታል፤ በAራቱም
በምድር ማEዘን ያሉትን Aሕዛብ ያስታቸዋል፡፡›› ራE 20፡7-8፡፡ Eንደተባለ የተመረጡትን
Eንኳ የሚያስቱ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ነቢያትን ያሰማራል፡፡ ማቴ 24፡24፡፡ ለዚህ ነው ጌታችን
‹‹Eነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር፤ ነገር ግን Eነዚያ ቀኖች‹‹Eነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር፤ ነገር ግን Eነዚያ ቀኖች
ስለተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ፡፡›› ማቴ 24፡22 ያለን፡፡ ካል ተሰ 2፡9-10፡፡ ይህ የሰይጣን
የኃይለኛነት ውጤት በመጀመሪያ ጥፋትን ያመጣል፣ ጸረ ክርስቶስ የተባለውም የጥፋት ሰው
ከጌታችንም Aፍ በሚወጣው መንፈሱና በጌታችን መገለጡ ድንቅ ብርሃን ጠፍቶ የመከራ
ቀናቶች ስለሚያጥሩልን ስለዚህ EግዚAብሔርን Eናመሰግናለን፡፡ቀናቶች ስለሚያጥሩልን ስለዚህ EግዚAብሔርን Eና ሰግናለን

• ጦረኞች የነበሩትን ዳዊትንና ሶምሶንን ጥሎAቸዋል፣ በለዓምን Aጥፍቶታል፣ የቅዱስ ጳውሎስ
ደቀ መዝሙር የነበረውን ዴማስንም ነጥቆ ወስዷል፡፡ሐዋርያትንም Eንደ ስንዴ ሊያበጥራቸው
ወድዶ ነበር፡፡ ማቴ 16፡22-23፡፡ ዲያቢሎስ የጣላቸው ብዙ ጠንካሮች Aሉ፡፡ ምሳ 7፡26፤ 
‹‹ኃያላን Eንዴት ወደቁ! የሰልፍም Eቃ Eንዴት ጠፋ!›› ካል ሳሙ 1፡27፡፡ ያለው ለዚሁ ነው፡፡ኃያላን Eንዴት ወደቁ! የሰልፍም Eቃ Eንዴት ጠፋ!  ካል ሳሙ 1 27 ያለው ለዚሁ ነው  



መንፈሳዊ ውጊያዎች ‐ ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ፡‐ ፪
ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ኃይለኛ ተዋጊ ነው…
• ዲያቢሎስ በኃይሉ በብዙዎች ላይ በAንድ ጊዜ ተገልጦ ሊታይ ይችላል፡፡ ማር 5፡9፣ 5፡4፡፡• ዲያቢሎስ በኃይሉ በብዙዎች ላይ በAንድ ጊዜ ተገልጦ ሊታይ ይችላል፡፡ ማር 5፡9፣ 5፡4፡፡

ጌታችን ደቀመዛሙርቱ ርኩሳን መናፍስትን ከሰዎች ማስወጣት ሲሳናቸው ‹‹ይህ ወገን
በጾምና በጸሎት ካልሆነ በምንም ሊወጣ Aይችልም›› ማር 9፡9 Eንዳለ፡፡ EግዚAብሔርም
ለAንድ ሺ ዓመት ያሰረው ይኽ ኃይል ስላለው ነው፡፡ ራE 20፡2-3፡፡

• ይሁን Eንጂ ዲያቢሎስ ምንም ኃይለኛ ቢሆን ኃይሉ ከEግዚAብሔር ኃይል ስለማይበልጥ• ይሁን Eንጂ ዲያቢሎስ ምንም ኃይለኛ ቢሆን ኃይሉ ከEግዚAብሔር ኃይል ስለማይበልጥ
መፍራት Aይገባንም፡፡ በዚህም EግዚAብሔርን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳንም ድል ስለሚያደርጉት
ይፈራቸዋል፡፡ 

ዲያቢሎስ በውጊያዎች የሰለጠነና ማንነታችንን የሚያውቅ ነው
ዲያቢሎስ ሰዎችን በ ዋ ት ከAዳም ጀምሮ ሲቆ ር ከሰባት ሺ ዓ ት በላይ ልምድ Aለ• ዲያቢሎስ ሰዎችን በመዋጋት ከAዳም ጀምሮ ሲቆጠር ከሰባት ሺ ዓመት በላይ ልምድ Aለው፡፡ 
ዲያቢሎስ የሰውን ነፍስ ደካማና ጠንካራ ጎን ብቻ ሳይሆን በምን ዓይነት ዘዴ Eንደሚዋጋትም
የሚያውቅ ታላቅ የሥነ ልቦና ሊቅ ነው፡፡ የዲያቢሎስ የሥነ ልቦና ሊቅነት ተራ ንድፈ ሐሳብ
ሳይሆን የሰው ልጆችን ሁሉ በሚያቅፍ መልኩ በተግባራዊ ምርምር የተደገፈ የልምድ ችሎታ
ነው፡፡ ስለሆነም መቼ Eንደሚዋጋን፣ Eንዴት Eንደሚዋጋን፣ መቼ ማፈግፈግ Eንዳለበትነው፡፡ ስለሆነም መቼ Eንደሚዋጋን፣ Eንዴት Eንደሚዋጋን፣ መቼ ማፈግፈግ Eንዳለበት
የሚለይና የAEምሮና የሥነ ልቦና በሮቻችንም በየት በኩል Eንደሆኑ የሚያውቅ ነው፡፡

ዲያቢሎስ በውጊያዎች ብልህና ተንኮለኛ ነው
• ዲያቢሎስ የቀደመው Eባብ፣ ተንኮለኛም ተብሎ ተጠርቷል፡፡ ራE 20፡2፣ 12፡9፣ ዘፍጥ 3፡1፡፡

በዚ ተንኮሉም ብል ና Aዋቂ ስለሆነ Eንደ Eባብ ብል Eንድንሆን ተነግሮናል ማቴበዚህ ተንኮሉም ብልህና Aዋቂ ስለሆነ ‹‹Eንደ Eባብ ብልህ›› Eንድንሆን ተነግሮናል፡፡ ማቴ
10፡16፡፡ የዲያቢሎስ ጥበብ ማጭበርበር፣ ጮሌነትና ሰውን መጉዳት የተሞላበት ነው፡፡ 
የሰይጣን ጥበብ Eንደሁኔታው የውጊያውን ስልትና ታክቲክ መለዋወጥ በመቻሉ ይታወቃል፡፡ 
Aደገኛ ከተባሉት ዘዴዎቹም መዋሸት፣ ማታለልና ማጭበርበር፣ ኃጢAትን Eንደ መልካም
ምግባር Aድርገን Eንድንቆጥር ማሳሰብ ስለሚገኙበት የሚዋጋው ሰው Aመጣጡን ለማወቅምግባር Aድርገን Eንድንቆጥር ማሳሰብ… ስለሚገኙበት የሚዋጋው ሰው Aመጣጡን ለማወቅ
ግራ ይጋባል፡፡  



ዲያቢሎስ በውጊያዎቹ ውሸታም ነው… ይቆየንይቆየን፡፡፡፡
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