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ዛሬ የአንዴን የዲነን ሰው ምስክርነት ሊጋራችሁ እፈሌጋሇሁ፥ ሰይጣንን ያገሇግሌ የነበረ ሰው፡፡ ይህ ሰው
ምስክርነቱን ሲሰጥ፥ በጣም ፈትኖኝ ነበር፥ ሇማመን አሌፈሇግሁም፡፡ በጌታ ፊት ሇአስር ቀናት መጾም
ነበረብኝ፥ ጌታን እየጠየቅሁ፤ “ ጌታ ሆይ፥ ይህ እውነት ነውን?” እንዯግዱህ በዛ ሠዓት ነው ጌታ
በምንጸሌይ ጊዜ በመንፈሳዊ ግዛቶች የሚሆነውን ሉያስተምረኝ የጀመረው፡፡
ይህ ሰው የተወሇዯው ቤተሰቦቹ ራሳቸውን ሇሰይጣን ካስገዙ በኋሊ ነው፡፡ ገና በማህጸን ሳሇ፥ ሰይጣንን
ያገሇግሌ ዘንዴ ብዙ ስርዓቶችን ፈጽመዋሌ፡፡ ገና በአራት ዓመት እዴሜው፥ መንፈሳዊ ኃይለን
መሇማመዴ ጀመረ፡፡ እናም ቤተሰቦቹ ይፈሩት ጀመር፡፡ ስዴስት ዓመት ሲሞሊው አባቱ ሄድ
እንዱያሰሇጥኑት ሇ( ሴት) መተተኞች ( ጠንቋዮች) አሳሌፎ ሰጠው፡፡ እናም በአስር ዓመቱ፥ በሰይጣን ግዛት
ውስጥ ታሊሊቅ ነገሮችን ያዯርግ ነበር፡፡ በተራ መተተኞችም ይፈራ ነበር፡፡
ገና ወጣት ሌጅ ነበር፥ ነገር ግን በሚሠራው ሥራ የሚፈራ ነበር፡፡ አዴጎም በሃያዎቹ
እዴሜ ክሌሌ የሚገኝ ወጣት በሆነ ጊዜ፥ የብዙ ሰዎች ዯም በእጁ ነበር፡፡ እንዯፈቀዯ
ይገሌ ነበር፡፡ በ( ክፉ) መንፈሳዊ ሌምምዴ ከሰውነቱ ወጥቶ የመሄዴ ችልታ ነበረው፡፡
( ትራንሲዯንታሌ ሜዱቴሽን፣ t ranscendent al m edit at ion) እናም በአየር ሊይ
መንሳፈፍ ይችሌ ነበር፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ሰውነቱ ከምዴር ይነሳና በአየር ሊይ ይቆም
ነበር፡፡ አንዲንዳ ዯግሞ፥ ይመሰጥና ከሰውነቱ ውስጥ ይወጣሌ፤ ሰውነቱ እዚያው
ይቀራሌ፤ እርሱም በዓሇም ሁለ ይሄዲሌ፤ ይህም የህዋ ሊይ ጉዞ ( አስትሮ- ትራቭሉንግ፣
ast ro- t ravelling) ይባሊሌ፡፡ እናም ሰይጣን ሌጁን ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን
ሇማጥፋት ይጠቀምበት ነበር፥ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ሇመከፋፈሌና ብዙ
( ፓስተሮችን) ሇማጥፋት፡፡

መጋቢዎችን

አንዴ ቀን፥ በጸልት የተሞሊን ቤተክርስቲያን ሇማጥፋት ተመዯበ፤ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ
መከፋፈሌና አሇመግባባቶች ነበሩ፡፡ እናም እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ መሥራት ጀመረ፡፡ ነገር ግን በዚያ
ሠዓት፥ መጋቢው ( ፓስተሩ) ምእመናኑ ሁለ እንዱጾሙ ጥሪ አቀረበ፡፡ ምእመናኑ መጾም ሲጀምሩ፥ ብዙ
ንስሏና መግባባቶች ሆኑ፡፡ እናም ሰዎቹ ወዯ አንዴነት መጡ፥ እናም በመካከሊቸው ጌታ እንዱሠራ
መጸሇይ ጀመሩ፡፡ ከዛም በህይወታቸው እንዱገባ ይቅርም እንዱሊቸው ወዯ እግዚአብሔር መጸሇይና
መማሇዴ ጀመሩ፡፡ እናም ጊዜው እያሇፈ ሲሄዴ፥ ሰውየው
በቤተክርስቲያኗ ሊይ እየዯጋገመ ክፉ
መናፍስትን ይዞ መምጣቱን ቀጠሇ፡፡ ነገር ግን ቤተክርስቲያኗን በሚያጠቋት በጨሇማ ኃይሊት ሊይ
ውጊያቸውን እንዱቀጥለ የሚነግራቸው የትንቢት ቃሌ ወዯ ክርስቲያኖቹ መጣ፡፡
ከእሇታት በአንደ ቀን ይህ ሰው ሰውነቱን በክፍለ ውስጥ ትቶ ወዯ ህዋ ጉዞው ሄዯ፡፡ በዚህ ቤተክርስቲያን
ሊይ ታሊቅ የአጋንንት ሠራዊትን እየመራ ( እንዯ አዛዥ፣ ፊታውራሪ) ነበር፡፡ አሁን ይህ የእርሱ ምስክርነት
ነው፡፡ መንፈሱ በአየር ሊይ በቤተክርስቲያኗ ሊይ እየሄዯ ሉያጠቃት ይሞክራሌ፥ ነገር ግን በቤተክርስቲያኗ
ሊይ የብርሃን ሽፋን ነበር፡፡ እናም በዴንገት የሚዋጋቸው የመሊእክት ሠራዊት መጣ፥ እናም በአየር ሊይ
ጦርነት ሆነ፥ እናም ሁለም አጋንንት ሸሹ፥ እርሱ ግን በመሊእክቱ ተማረከ፡፡

አዎን፥ በመሊእክቱ ተማረከ! እራሱን ወዯ ስዴስት
በሚሆኑ መሊእክት ተይዞ አየ፡፡ እናም በጣሪያው
ውስጥ አዴርገው እስከ ቤተክርስቲያኑ መዴረክ
ዴረስ አመጡት፡፡ እንግዱህ ይኸውና፥ ሰዎቹም
እየጸሇዩ ነው፡፡ በተመስጦ እየጸሇዩ በመንፈሳዊ
ውጊያ ውስጥ እያሰሩ፣ እየሰባበሩ፣ እያስወጡ፡፡
መጋቢው ጸልቱንና ውጊያውን እየመራ በመዴረኩ
ሊይ ነበር፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ ሇመጋቢው
ተናገረው፤ “ ወጥመደ ተሰብሯሌ፥ ተጎጂውም
በፊትህ ነው፡፡ ነፃ ይወጣ ዘንዴ እርዲው፡፡” መጋቢው
አይኑን በገሇጠ ጊዜ ይህንን ወጣት በፊቱ ወዴቆ
ያየዋሌ፡፡ ሰውነቱ ከእርሱ ጋር ነበር፥ ሥጋዊ አካለ
ውስጥ ነበር፡፡ ወጣቱም፥ ሰውነቱ እንዳት
እንዯተጋጠመ እንዯማያውቅ ተናገረ፤ እቤቱ
ትቶት ነበር፡፡ ይኸው አሁን በሰውነቱ ውስጥ ነው፥
መሊእክቱ በጣሪያው ውስጥ ይዘውት ሲያሌፉ እንጂ እንዳት እንዯገባ አያውቅም፡፡
አሁን፥ እነዚህ ነገሮች ሇማመን አስቸጋሪዎች ናቸው፥ ነገር ግን መጋቢው ምእመናኑን ዝም አስባሊቸውና
ጌታ የነገረውን ነገራቸው፥ እናም ወጣቱን ሰው ጠየቀው “ ማነህ አንተ?” ጋኔልቹ ከውስጡ ሲወጡ ወጣቱ
እየተንቀጠቀጠ ነበር፡፡ ከዛም ነፃ ይወጣ ዘንዴ ጸሇዩሇትና ህይወቱን ማጋራት ጀመረ፡፡ ይህ ወጣት አሁን
ወዯ ጌታ መጥቷሌ፥ ሰባኪም ሆኖ ወንጌሌን ይሰብካሌ፡፡ ጌታ ላልችን ነፃ ሇማውጣት በታሊቁ
እየተጠቀመበት ይገኛሌ፡፡
በአንዴ ምሽት፥ እኔ ( ጆን ሙለንዳ) ወዯ እራት ግብዣ ሄዴኩኝ፡፡ የሄዴኩበት ዋናው ምክንያት የሆነ ሰው
ስሇወጣቱ ሰው ስሇነገረኝ ነው፥ እናም ሊየው ጓጉቼ ነበር፥ እናም ታሪኩ እውነተኛ መሆኑን ሇማረጋገጥ፡፡
ስሇዚህ በእራቱ ሊይ ተገኘሁ፥ ማታ ሊይ፥ ሰውየው የራሱን ምስክርነት እንዱሰጥ እዴሌ ተሰጠው፡፡ ስሇብዙ
ነገሮች ተናገረ፡፡ አንዲንዳ በሠራው ሥራ ያሇቅሳሌ፡፡ እንዯጨረሰ ማሳሰቢያ ሰጠ፡፡
ብዙ መጋቢዎች ነበሩ፡፡ እንዱህ አሇ “ እናንተ መጋቢዎች፥ ይህን
አሳስባችኋሇሁ፥ እባካችሁ ሇሕዝቡ እንዳት መጸሇይ እንዲሇባቸው ንገሩ፡፡” የማይጸሌዩ
በክፍለ

ሰዎች፥ በማንኛውም ነገር ሉወሰደ ይችሊለ፥ በማንኛውም ነገር በሰይጣን ይወሰዲለ፥
ጠሊት ህይወታቸውንና ጸልታቸውን ሇራሱ የሚጠቀምበት መንገዴ አሇው፡፡ ጠሊት፥
እንዳት መጸሇይ እንዲሇባቸው የማያውቁትን፥ ጸልታቸውን እንኳ ሇራሱ እንዳት
መጠቀም እንዲሇበት ያውቃሌ፡፡ “ ሇሕዝቡ እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን የጦር እቃ
እንዳት መጠቀም እንዲሇባቸው አስተምሯቸው፡፡”
ከዛም በአየር ሊይ ክንውኖችን እንዳት እንዯሚመራ አካፈሇ፡፡ ከላልች የሰይጣን
መሌእክተኞችና ከሰይጣን መናፍስት ጋር በመሆን ወዯ አየር ይሄዲሌ፡፡ እንዯተራ ዓይነት ነው፥ በተራችሁ
ትሄደና ትሠራሊችሁ፡፡ ስሇዚህ ወዯ ሰማያት ሄድ ውጊያ የሚያከናውንበት መዯበኛ ሠዓት አሇው፡፡ እናም
እንዱህ አሇ በሰማያት፥ በመንፈሳዊው ዓሇም፥ ምዴሪቱ በጨሇማ ብርዴሌብስ ከተሸፈነች፥ ያ ብርዴሌብስ
በጣም ጠንካራ ነው፥ ሌክ እንዯ አሇት፡፡ እናም መሊዋን አካባቢ ይሸፍናሌ፡፡ እናም መናፍስቶቹ ከዚህ
ብርዴሌብስ በሊይም ሆነ በታች መሄዴ ይችሊለ፡፡ እናም ከዚህ ስፍራ በምዴር ሊይ ያለ ነገሮች ሊይ
ተጽእኖ ያዯርጋለ፡፡
ክፉ መናፍስቱና የሰው መሌእክተኞቻቸው ተራቸውን ሲሇቁ፥ ቃሌ ኪዲን ወዯ ተገባቡበት ቦታ ወዯ
ምዴር፥ በውኃዎችም ጭምር አሌያም በመሬት በቃሌ ኪዲን ቦታቸው መንፈሳቸውን ሇማዯስ ይሄዲለ፡፡
እና እንዳት ነው መንፈሳቸውን የሚያዴሱት? ሰዎች በእነዚህ መሰዊያዎች በሚሰጧቸው መስዋዕት፡፡
መስዋዕቶቹ ግሌጽ የሆኑ መተቶች፣ አሌያም ዯም በማፍሰስ፥ ማንኛውንም ዓይነት፥ ውርጃ፣ ጦርነት እናም
የሰው ወይም የእንስሳት መስዋዕት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም መስዋዕቶቹ በአመንዝራነት፣ ሌቅ በሆነ
ጾታዊ ግንኙነቶች፥ እንዱሁም ወጣ ያለ ጾታዊ ግንኙነቶችም ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ እናም ይህ ተግባር
የእነዚህን ኃይሊት ጥንካሬ ያግዛሌ፡፡ እናም ላልች ብዙ የሚቀርቡ የመስዋዕት ዓይነቶች ናቸው፡፡

እርሱ እንዲሇው የሰይጣን መሌእክተኞቹ በሰማያዊ ግዛቶች ሲሆኑና፥ ክርስቲያኖች በምዴር መጸሇይ
ሲጀምሩ፥ የክርስቲያኖቹ ጸልት በሦስት መሌኩ ይገሇጽሊቸዋሌ፡፡ ሁለም ጸልትች ወዯ ሰማይ
እንዯሚያርግ እንዯ ጢስ ሆነው ይታያለ፡፡
አንዲንዴ ጸልቶች እንዯ ጢስ ሆነው ይመጣለ፥ ከዛም በመንገዴ መበታተን
ይጀምሩና ይጠፋለ፡፡ እነዚህ ጸልቶች በህይወታቸው ኃጢአት ያሇባቸውና ይህንንም
ማስወገዴ የማይፈሌጉ ሰዎች ጸልት ነው፡፡ ጸልቶቻቸው በጣም ዯካማ ናቸው፥ በንፋስ
ይወሰደና ይጠፋለ፡፡
ላሊኛውም ጸልት ሌክ እንዯ ጢስ ነው እናም እስከ አሇቱ ዴረስ
ይወጣሌ፥ ነገር ግን አሇቱን ሰብሮ ማሇፍ አይችሌም፡፡ እነዚህ፥
ብዙውን ጊዜ ራሳቸውን ሉያነጹ የሚፈሌጉ ሰዎች ናቸው፥ ነገር ግን እየጸሇዩ ሳሇ
በሚያዯርጉት ነገር ሊይ እምነት ያንሳቸዋሌ፡፡ ብዙውን ጊዜ አንዴ ሰው በሚጸሌይበት ጊዜ
የሚያስፈሌጉትን ወሳኝ ነገሮች ቸሌ ይሎቸዋሌ፡፡
ሦስተኛው ዓይነት ጸልት ሌክ በእሳት እንዯተሞሊ ጢስ ዓይነት ነው፥
ወዯ ሊይ በሚሄዴበት ጊዜ ወዯ አሇቶቹ ሲዯርስ በጣም የሚያቃጥሌ
ነው፥ አሇቱም እንዯ ሰም መቅሇጥ ይጀምራሌ፡፡ አሇቱን ይበሳና አሌፎ ይሄዲሌ፡፡
ብዙ ጊዜ ሰዎች መጸሇይ ሲጀምሩ፥ ጸልታቸው የመጀመሪያውን ዓይነት ይመስሊሌ፥
ነገር ግን ጸልታቸውን ሲቀጥለ እንዯ ሁሇተኛው ዓይነት ይሆናሌ፡፡ ከዛም
ጸልታቸውን ሲቀጥለ በዴንገት እንዯ እሳት ይቀጣጠሊሌ፡፡ እናም ጸልቶቻቸው በጣም
ኃይሇኛ ይሆኑና አሇቱን ሰንጥቀው ያሌፋለ፡፡
ብዙ ጊዜ ክፉ ተሊሊኪዎች ጸልቶቹ እየተቀየሩና እሳት ወዯ መሆን በጣም
መቃረባቸውን ያስተውሊለ፥ ከዛም እነዚህ መሌእክተኞች በምዴር ካለ ላልች መናፍስት ጋር ግነኙነት
ይፈጥሩና ይነግሯቸዋሌ፤ “ ያን ሰው ከጸልቱ አሰናክለት፡፡ ጸልቱን አስቁሙት፡፡ ጎትታችሁ አውጡት፡፡”
ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች ሇዚህ መሰናክሌ ይጋሇጣለ፡፡ እየታገለ ነው፥ ንስሏ እየገቡ ነው፥ ቃለ
መንፈሳቸውን እንዱያነቃቃው እየፈቀደ ነው፥ እምነታቸው ተገንብቷሌ፡፡ ጸልታቸው በጣም ያተኮረ
እየሆነ ነው፡፡ ከዛም ሰይጣን ጸልታቸው ኃይሌ እያገኘ እንዯሆነ ያያሌ ከዛም ማሰናከለ ይጀምራሌ፡፡
ስሌኮች ይጮሀለ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ እኛ፥ በጣም በጣም ጥሌቅ በሆነ ጸልት ውስጥ ሆነን፥ ስሌክ ይጮሀሌ፥
ከዛ ሄዲችሁ ስሌኩን አንስታችሁ መጥታችሁ እንዯገና ሇመጸሇይ ተስባሊችሁ፡፡ ተመሌሳችሁ ስትመጡ፥
ወዯ መጀመሪያው ዯረጃ ትመሇሳሊችሁ፡፡ እናም ሰይጣን የሚፈሌገው
ይህንን ነው፡፡
ላልችም
ዓይነት
ማሰናከያዎች
በመንገዲችሁ
ይመጣለ፥
ሰውነታችሁን የሆነ ቦታ መንካትና ህመም እንዱሰማችሁ ማዴረግ
እንኳ ቢሆን፡፡ አሌያም እንዱርባችሁና ወዯ ጓዲ ሄዲችሁ የሆነ ነገር
ሠርታችሁ መብሊት እንዴትፈሌጉ ማዴረግ እንኳ ቢሆን፡፡ ከዛ ቦታ
እስካስወጡአችሁ ዴረስ፥ አሸንፈዋችኋሌ፡፡ እናም ሇመጋቢዎቹ
እንዱህ ይሊቸዋሌ “ ሇሰዎች አስተምሩ፡፡ የሆነ ሠዓት መዴቡ፡፡ ያሇ

እቅዴ ሇሚዯረግ ጸልት አይዯሇም፡፡ ያንን ቀኑን ሙለ ሉያዯርጉት
ይችሊለ፡፡ በቀን አንዳ፥ በሙለ ሌባቸው፥ በእግዚአብሔር ሊይ በሙለ
ሌባቸው
የሚያተኩሩበት
ሠዓት
ያስፈሌጋቸዋሌ፥ ምንም
የሚረብሻቸው፣ የሚያሰናክሊቸው ሳይኖር፡፡”

እናም ሰዎች በዚህ ዓይነት ጸልት ቢጸኑና ራሳቸውን በመንፈስ ቢያነሳሱ እናም ሳይታክቱ ቢቀጥለ፥
በመንፈስ የሆነ ነገር ይፈጠራሌ፡፡ እሳቱ ያን አሇት ይነካውና ያቀሌጠዋሌ፡፡ እናም፥ መቅሇጡ ሲጀምር
በጣም ያቃጥሊሌ፥ ማንም የሰይጣን መንፈስ ሉቋቋመው አይችሌም፡፡ ማንም የሰው መንፈስ ሉቋቋመው
አይችሌም፡፡ ሁለም ይሸሻለ፡፡ ሁለም ይጠፋለ፡፡

ይሄኔ በመንፈሳዊው ግዛት ክፍተት ( ቀዲዲ) ይፈጠራሌ፡፡ እናም
ይህ እንዯሆነ፥ በጸልት ጊዜ የሚያስቸግረን ሁለ ይጠፋሌ፡፡
በምዴር ሊይ የሚጸሌይ ሰው፥ በዴንገት ጸልቱ ወጥ የሆነ ዓይነት
ስሜት ይሰማዋሌ፥ የሚያስዯስት፣ ኃይሇኛና ጽኑ፡፡ እናም
የተረዲሁት ነገር፥ በዚህ ቅጽበት ሠዓቱንም ላልችም ነገሮችን
አናስተውሌም፡፡ ሁለም ነገር ተዯበሊሌቆብናሌ ሇማሇት ግን
አይዯሇም፡፡ እግዚአብሔር ሠዓቶቻችንን ይቆጣጠራሌ፡፡ ነገር ግን
ሌክ ሁለንም ነገር ትታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እንዯመጣበቅ
ነው፡፡ እናም ይህ ሰው እንዲሇው፥ ጸልቶቹ ሰንጥቀው ሲያሌፉ፥
ከዚያ ቅጽበት ጀምሮ ምንም የሚቋቋመው ነገር ፈጽሞ አይኖርም፥ እናም የሚጸሌየው ሰው እስከፈሇገው
ዴረስ መቀጠሌ ይችሊሌ፡፡ ሉያስቆመው የሚችሌ ምንም ዓይነት ተቃዋሚ የሇም፡፡
እናም እንዱህ አሇ፥ ጸልቱን ከጨረሰ በኋሊ ክፍተቱ እንዲሇ ይቀራሌ፥ እናም ሰውየው እንዲሇው፥ ከጸልት
ቦታቸው ተነስተው ሲወጡ፥ ይህ ክፍት ቀዲዲ አብሯቸው ይጓዛሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሚሠሩት፣
የሚንቀሳቀሱት ከብርዴሌብሱ ስር ሆነው አየዯሇም፡፡ የሚሠሩት ከተከፈተች ሰማይ ስር ሆነው ነው፡፡ እናም
እንዲሇው፥ በዚህ ዯረጃ ሰይጣን በእነርሱ ሊይ የፈሇገውን ነገር ማዴረግ አይችሌም፡፡ እናም ጌታ በእነርሱ
ህይወት ውስጥ አርፎ እንዯ ማእዘን ዴንጋይ ሆኖ ይኖራሌ፡፡ የተጠበቁ ናቸው፥ እናም በዚያ የማእዘን
ዴንጋይ ውስጥ ታሊቅ ኃይሌ አሇ በመሆኑም በተንቀሳቀሱ ጊዜ ሁለ፥ ይህ ኃይሌ ላልችን ሰዎች ይነካሌ፡፡
ጠሊት በላልች ሰዎች ህይወት ውስጥ የሠራውን ይሇያሌ ( ያውቃሌ፡፡) እናም እነርሱ ከሰዎች ጋር
ሲያወሩና እነዚያም ሰዎች አብረዋቸው ሲቆሙ፥ በማእዘኑ አሇት ውስጥ ይሆናለ፡፡ እናም በማእዘኑ አሇት
ውስጥ እስከቆዩ ዴረስ፥ የጠሊት እስር ሁለ ይዯክማሌ፡፡
ስሇዚህም እነዚህ በመንፈስ ሰብረው የወጡ ሰዎች ሇኃጢአተኞች
ስሇክርስቶስ ሲያካፍሎቸው፥ ( ኃጢአተኞች) የመቋቋም ኃይሊቸው ዯካማ
ነው፡፡ እነርሱን ወዯ ውስጥ ሇማምጣት ይቀሊቸዋሌ፡፡ ስሇታመሙ ሰዎች
ሲጸሌዩ ወይም ስሇነገሮች ሲጸሌዩ፥ በዚያ ያሇው የእግዚአብሔር ኃይሌ
ሁለን ሇውጥ ያዯርጋሌ፡፡ እናም ይህ ሰው እንዲሇው ሰይጣን እነዚህን ሰዎች
ይጠሊቸዋሌ፡፡ እናም እንዯተባሇው እንዯዚህ ዓይነት ጸልቶች ተዘውትረው
የሚጸሇይባቸው ቦታዎች ካለ፥ የእግዚአብሔር ኃይሌ ወዯዚያ ቦታ
ይመጣሌ እናም ፈጽሞ አይሄዴም፡፡ በመሆኑም እግዚአብሔርን የማያውቁ
ሰዎች እንኳን ወዯዚያ ቦታ ቢመጡ፥ በዴንገት እስራታቸው ይቀሊሌ
( ይዯክማሌ፡፡)
እናም አንዴ ሰው በፍቅርና በትእግስት ሉሰብካቸው ቢገዯው ( ቢፈቅዴ) ፥ በቀሊለ ሉሳቡ ይችሊለ፥
በኃይሌና በግዴ አይዯሇም፥ ነገር ግን በዚያ ባሇው በእግዚአብሔር መንፈስ፡፡ እናም እንዱህ አሇ፥ ነገር ግን
ማንም ስሇነዚህ ሰዎች ግዴ ካሊሇው፥ እግዚአብሔር ወዲሇበት ይመጣለ፥ ይወቀሳለ፥ ሇመቆየት አሌያም
ሊሇመቆየት ያመነታለ፥ ነገር ግን ወዯ ውስጥ ካሌተሳቡ፥ ከዚህ ቦታ ወጥተው ሲሄደ፥ እስራታቸው
ይጠነክራሌ፡፡ እናም ሰይጣን ወዯዚህ ቦታ ተመሌሰው እንዲይመጡ የተቻሇውን ሁለ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡
ሁሊችንም ተቀምጠን ይህን ሰው ስንመሇከተው ማሰብ ትችሊሊችሁ፡፡ ሲያዯርጋቸውና ሲያያቸው የነበሩትን
ነገሮች ነው እየነገረን ያሇው፡፡ ከዛም በጸልታቸው ሰብረው በወጡ ሰዎች ሊይ ዯግሞ የሚያዯርጉትን
ነገረን፡፡ እንዲሇው እንዯነዚህ ዓይነት ሰዎችን ኢሊማ ያዯርጓቸዋሌ፤ እንዯነዚህ ዓይነቶቹን ሰዎች
ያጠኗቸዋሌ፡፡ ስሇነዚህ ሰዎች ሇማወቅ የሚችለትን ሁለ ይቆፍራለ፡፡ ዴካማቸውን ያውቁ ዘንዴ፥ እናም
የሆነ ሰው በጸልቱ ሲያሸንፋቸውና ሰብሮ ሲወጣ፥ ከላልች መናፍስት ጋር ይገናኙና እንዱህ ይባባሊለ፥
“ በእነዚህ፣ በእነዚህና በእነዚህ ነገሮች ይህን ሰው አጥቃው፡፡ ዯካማ ጎኖቹ እነዚህ ናቸው፡፡” ስሇዚህ ይህ ሰው
ከጸልት ክፍለ ሲወጣ፥ የጸልት መንፈስ በሊዩ ነው፥ የእግዚአብሔርም ኃይሌ በእርሱ ነው፥ መንፈሱ
ከፍተኛ ነው፥ የጌታ ሰሊም ብርታቱ ነው፡፡ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ጠሊት ትኩረቱን በጌታ ሊይ እንዲያዯርግ
ሉያዘናጉት የሚችለትን እነዚያን ነገሮች ሇማምጣት ይሞክራሌ፡፡
ዯካማነቱ በንዳት በኩሌ ከሆነ፥ እንግዱያው ጠሊት ሰዎች በጣም የሚያናዴዯውን ነገር እንዱያዯርጉ
ያዯርጋሌ፡፡ እናም ሇመንፈስ ቅደስ ቶል ምሊሽ የማይሰጥ ከሆነ፥ እናም እራሱን ሇንዳት አሳሌፎ ከሰጠ፥
ዓይኑን ከጌታ ሊይ ያነሳሌ፡፡ ይናዯዲሌ፥ ቁጡነት ይሰማዋሌ፥ እናም ከጥቂት ዯቂቃዎች በኋሊ፥ ያንን ትቶ
በእግዚአብሔር ሰሊም ሇመጓዝ ይሞክራሌ፥ ነገር ግን ከዛ በኋሊ ሉሰማው አይችሌም፡፡ እንዯገና ጥሩ ስሜት

እንዱሰማው ሇማዴረግ ይሞክራሌ፤ ነገር ግን እንዯገና ጥሩ ስሜት አይሰማውም፡፡ ሇምን? እርሱ ሇፈተናው
እጅ ሲሰጥ፥ እነርሱ የሊይኛውን በር ሇመዝጋት ብዙ ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ እናም አንዳ አሇቱን ከመሇሱት፥
ያ ኃይሌ ይቋረጣሌ፡፡ ሰውየው የእግዚአብሔር ሌጅነቱን አያጣም፡፡ ነገር ግን በህይወቱ ውስጥ የነበረው
ተጨማሪ ጸጋ፥ እርሱ ምንም ሳያዯርግ ነገሮችን ማዴረግ የሚችሇው ኃይሌ ይቋረጣሌ፡፡ ዴክመቱ
የሚገኝበትን ነው የሚፈሌጉት፡፡
የሚፈተነው በጾታዊ ነገር ከሆነ፥ ጠሊት ስሜቱን፣ ፍሊጎቱን ወዯ እዛ ፈተና በዴንገት የሚወስደ ሰዎችን፣
ሁኔታዎችን፣ ወይም ላልች ነገሮችን ያዘጋጃሌ፡፡ እናም ይህ ሰው ሇዚህ ፈተና ከተሸነፈና አእምሮውን
ሇእነዚህ ሀሳቦች ከከፈተና ካስተናገዲቸው፥ ከሁለ በኋሊ እንዯገና ተመሌሶ በጸጋው ሇመጓዝ ሲሞክር፥
ከእንግዱህ ከእርሱ ጋር እንዲላሇ ይረዲሌ፡፡ ምናሌባት እንዱህ ሌትለ ትችሊሊችሁ “ ይህ ፍትሏዊ
አይዯሇም፡፡” ነገር ግን መጽሏፍ ቅደስ የሚሇውን አስታውሱ “ የመዲንን ራስ ቁር አጥሌቁ፡፡ የጽዴቅንም
ጥሩር ሌበሱ፡፡” ( ኤፌሶን 6፥10- 18) እኛ በተሇምድ የውጊያው ጦር መሳሪያዎች የሚያርፉባቸውን
ቦታዎች አናውቃቸውም፡፡ ነገር ግን ኢየሱስ በጌታ ጸልት መጨረሻ ሊይ የነገረንን አስታውሱ “ ወዯ ፈተና
አታግባን ከክፉ ሁለ አዴነን እንጂ፡፡” ( ለቃስ 11፥2- 4)
ሁሌ ጊዜም በጸልት ሰብራችሁ በወጣችሁ ጊዜ፥ በመጨረሻ፥ ዯካማ ሰው መሆናችሁን አስታውሱ፡፡ ገና
ፍጹም አሇመሆናችሁን አስታውሱ፡፡ ጌታን “ ጌታ ሆይ፥ በዚህ የጸልት ሠዓት ዯስተኛ ነበርኩ፥ ነገር ግን

ወዯ ዓሇም ስወጣ፥ ወዯ ፈተና አታግባኝ፡፡ ወዯ ሰይጣን ወጥመዴ እንዴገባ አትፍቀዴ፡፡ ጠሊት በውጭ
ወጥመዴን እንዲስቀመጠ አውቃሇሁና፡፡ እኔ ምን መስል እንዯሚመጣ አሊውቅም፡፡ እናም እኔ እስካሁን
በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ ዯካማ እንዯሆንኩ አውቃሇሁ፡፡ በትክክሇኛው ቦታ ብቀመጥ ያንን መቋቋም
እችሊሇሁ፡፡ ጠብቀኝ ጌታ ሆይ፡፡ ወጥመደ ወዲሇበት ቦታ ስታጠፍ ብታየኝ፥ ወዯ ላሊኛው አቅጣጫ
እንዴታጠፍ አዴርገኝ፡፡ ጣሌቃ ግባ፥ ኦ ጌታ ሆይ፡፡ በራሴ ብርታትና እውቀት እንዴጓዝ አትፍቀዴ፡፡ ከክፉ
ሁለ አዴነኝ፡፡” ( 2 ኛ ጢሞቲዎስ 3፥7)
እግዚአብሔር ያን ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ ይቻሇዋሌ፡፡ ሇዚህ ነው አንዲንዴ ጊዜ ነገሮች የሚከናወኑት፥ ማሇት
የሚጠበቅባችሁ፥ “ ኢየሱስ ሆይ፥ አመሰግንሀሇሁ፡፡” ብቻ ነው፡፡ ሇዚህ ነው ሏዋርያው ጳውልስ በተሰልንቄ
መሌእክቱ እንዱህ ብል የጻፈው፥ ( 1 ኛ ተሰልንቄ 5፥17 ) “ እግዚአብሔርን በነገር ሁለ አመስግኑት ይህ
በክርስቶስ የእግዚአብሔር ፈቃዴ ነውና፡፡” አንዲንዴ ነገሮች ጥሩ አይዯለም፡፡ የሚያሳምሙ ናቸው፥ እናም
እግዚአብሔር ይህን ሇምን ፈቀዯ ብሇን ሌናስብ እንችሊሇን፡፡ ነገር ግን ከምን እያዲነን እንዯሆነ ብናውቅ፥
እናመሰግነው ነበር፡፡ ጌታን ማመን ስንማር፥ በሁለ ነገር ዝም ብሇን እናመሰግነዋሇን፡፡
የተወዯዲችሁ ሆይ፥ በጥሌቅት መሄዴ ይኑርብኝ አይኑርብኝ አሊውቅም፥ ምክንያቱም ሌጨርሰው
የማሌችሇውን ነገር መጀመር አሌፈሌግም፡፡ አንዴ እርምጃ ብቻ ወዯ ፊት ሌሂዴ፡፡ እናም ይህ ሰው
እንዲሇው ጸልት እንዯዛ ሰብሮ ሲወጣ፥ መሌስ ሁሌ ጊዜ ይመጣሌ፡፡ እርሱ እንዲሇው ጸልት እንዯዛ ሰብሮ
ወጥቶ ያሌተመሇሰበት አጋጣሚ አያስታውስም፡፡ እንዲሇውም መሌስ ሁሌ ጊዜ ይመጣሌ፥ ነገር ግን ብዙ
ጊዜ፥ ወዯ ጠየቀው ሰው አይዯርስም፡፡ ሇምን? በሰማይ ባሇ ጦርነት፡፡ እርሱ እንዲሇው ክፍቱን ሰማይ
ሇማቋረጥና አሇቱን ሇመመሇስ እስከተሳካሊቸው ዴረስ፥ ይህን ሰው ይከታተለታሌ፥ የሚጠባበቁበትም
ምክንያት መሌስ በእርግጠኝነት እንዯሚመጣ ስሇሚያውቁ ነው፡፡
እናም ይህ ሰው እምነቴን የተፈታተነ አንዴ ነገር ተናገረ፡፡ ከዚህ ቀጥል በተናገረው ነገር ምክንያት ነው
ወዯ አስር ቀን ጾም የገባሁት፥ ጌታ ሆይ፥ ይህ እውነት ነውን? ሌታረጋግጥሌኝ ትችሊሇህ? ሰውየው ሁለም
ክርስቲያኖች የሚያገሇግሎቸው መሊእክት እንዲሊቸው ተናገረ፡፡ አሁን መጽሏፍ ቅደስ መሊእክት እኛን
የሚያገሇግለ መናፍስት ናቸው እንዯሚሌ እናውቃሇን፡፡ ( ዕብራውያን 1፥14) እንዱህም አሇ ሰዎች
በሚጸሌዩበት ጊዜ፥ መሌስ በመሌአኩ እጅ ይመጣሌ፡፡ መሌአኩ መሌሱን ሌክ በትንቢተ ዲንኤሌ
እንዯምናነበው ይዞ ይመጣሌ፡፡ ከዛም በጣም ከባዴ የሆነ ነገር ተናገረ፤ የሚጸሌየው ሰው መንፈሳዊ
መሳሪያዎቹን ካወቀና ከሇበሳቸው፥ መሌሱም ሙለ በሙለ የጦር እቃ በታጠቀ ወታዯር ይመጣሌ፡፡
የሚጸሌየው ሰው ስሇመንፈሳዊ የጦር እቃ ግዴ ከላሇው፥ መሊእክቶቻቸውም ያሇ ጦር እቃ ይመጣለ፡፡
በአእምሮኣቸው ውስጥ ምን ዓይነት ሀሳብ እንዯማይመጣ የማይጨነቁ ክርስቲያኖች፡፡ በህሉናቸው ውስጥ
ያሇውን ውጊያ አይዋጉም፡፡ መሊእክቶቻቸው ያሇ ራስ ቁር ይመጣለ፡፡ በምዴር ቸሌ የምትለት ማንኛውም
መሳሪያ፥ መሌአኩ እናንተን ሲያገሇግሌ አይኖረውም፡፡ በላሊ አገሊሇጽ፥ መንፈሳዊ የጦር እቃችን ሥጋዊ
ሰውነታችንን አይዯሇም የሚጠብቀው፤ መንፈሳዊ አገሌጋዮቻችንን ነው የሚጠብቀው፡፡

ይህ ሰው እንዲሇው፥ መሌአኩ እየመጣ እያሇ፥ አተኩረው
ያሌተሸፈነ ቦታውን ይፈሌጋለ፥ ከዛ እነዛን ቦታዎች
ያጠቃለ፡፡ የራስ ቁር ከላሇው፥ ጭንቅሊቱን ያጠቃለ፡፡ የዯረት
መከሊከያ ( ጥሩር) ከላሇው ዯረቱን ያጠቃለ፡፡ ጫማ ከላሇው፥
በእሳት ሊይ እንዱሄዴ እሳትን ያዘጋጃለ፡፡ አሁን ይህ ሰው
ያሇውን ነው እየዯገምኩ ያሇሁት፡፡ በእርግጥ “ መሊእክት እሳት
ያቃጥሊቸዋሌን?” ብሇን ጠይቀነዋሌ፡፡ እና ምን እንዲሇን
ታውቃሊችሁ? አስታውሱ ይህ መንፈሳዊ ውጊያ ነው፡፡ እነዚህ
ከመናፍስት ጋር የሚታገለ መናፍስት ናቸው፡፡ ( ዲንኤሌ
10፥13 ) ውጊያው ጽኑ ነው፥ እናም የእግዚአብሔርን መሌአክ
ሲያሸንፉት፥ መጀመሪያ ኢሊማ የሚያዯርጉት በያዘው መሌስ
ሊይ ነው፥ እናም ያንን ከእርሱ ይወስዲለ፥ ያንን ነው
ሇጠንቋዮችና ሇመተተኞች የሚሰጡት፥ እናም ሰዎች እንዱህ ይሊለ፥ “ ይህን በመተት ነው ያገኘሁት፡፡”
መጽሏፍ ቅደስ በያእቆብ መሌእክት ሊይ ምን እንዯሚሌ አስታወሳችሁ? ( ያዕቆብ 1፥17 ) በጎ ስጦታዎች
ሁለ ከእግዚአብሔር ናቸው፡፡ ታዱያ ሰይጣን ሇወዲጆቹ የሚሰጠውን ከየት ነው የሚያመጣው? አንዲንዴ
መውሇዴ የማይችለ ሰዎች ወዯ መተተኛ ሀኪሞችና ሰይጣን አምሊኪዎች ይሄዲለ፥ እናም ያረግዛለ! ያን
ሌጅ የሰጣቸው ማን ነው? ፈጣሪው ሰይጣን ነው? አይዯሇም! እስከመጨረሻው ከማይጸሌዩት እየሰረቀ
ነው፡፡ ኢየሱስም አሇ “ ተግታችሁ ጸሌዩ፡፡” ( ማቴዎስ 26፥41 ) ከዛም እንዱህ አሇ “ ነገር ግን የሰው ሌጅ
በመጣ ጊዜ እምነትን ያገኝ ይሆን?” ( ለቃስ 18፥8 ) እዛው እየጠበቃችሁት ያገኛችሁ ይሆን? ወይስ
ትታክቱና ጠሊት የጸሇያችሁበትን ይወስዴባችኋሌ?
ከዛም ይህ ሰው መሌሱን በመስረቅ ብቻ እንዯማይረኩ ተናገረ፡፡ እንዱሁም መሌአኩን የማገት ፍሊጎትም
አሊቸው፡፡ እናም ሉዋጉት ይጀምራለ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ይሳካሊቸውና ያግቱታሌ አሇ፡፡ እናም እንዱህ አሇ፥
ይህ በሚሆንበት ጊዜ ክርስቲያኑ በምዴር ተጎጂ ነው፡፡ በዚያ ክርስቲያን የፈሇጉትን ማዴረግ ይችሊለ
ምክንያቱም በመንፈስ ያሇ ረዲት ቀርቷሌ፡፡
እንዱህ አሌኩት “ መሌአክ በሰይጣን ሠራዊት በእስር ሉቆይ ይችሊሌ ማሇትህ ነው?” ይህ ሰው እነዚህን
ነገሮች በሚናገርበት ጊዜ ጥቅስ እንኳን አያውቅም ነበር፡፡ ብዙ ጥቅሶችን አያውቅም ነበር፡፡ ያጋጠመውን
ብቻ እያካፈሇ ነበር፡፡ ከዛም እንዱህ አሇ፥ መሌአኩን ሇረዥም ጊዜ አይይዙትም ምክንያቱም በላሊ ቦታ
ላልች ክርስቲያኖች ስሇሚጸሌዩ፥ ተጨማሪ ኃይሌ ይመጣሌ፥ እናም መሌአኩ ነፃ ይወጣሌ፡፡ ሀሊፊነት
ያሇበት ክርስቲያን ካሌጸሇየ ግን በእስር ይቆያሌ፡፡” ከዛም ጠሊት የራሱን መሌአክ እንዯ ብርሃን መሌአክ
አዴርጎ ወዯዚህ ሰው ይሌካሌ፥ እናም ያኔ ነው መታሇሌ የሚጀምረው፡፡ የውሸት ራዕዮችና የውሸት
ትንቢቶች፡፡ የተሳሳተ አመራር፥ ማሇቴ ምሬት፥ መንፈሳዊ መመራት፥ ሁለንም ዓይነት የተሳሳቱ
ውሳኔዎችን መወሰን፡፡ እናም ብዙ ጊዜ ይህ ሰው ሇሁለም ዓይነት ጥቃቶችና እስሮች የተጋሇጠ ነው፡፡
እናም ጌታን ጠየቅሁት፥ ያ እራት የተሸበረ ነበር፥ በጣም የሚያሸብር፡፡ እንዱህ አሌኩ “ ጌታ ሆይ፥ ይህን
ሇማመን በጭራሽ እንኳ አሌሞክርም፡፡” ሁለንም መተማመኔን፥ ዯህንነቴን ሁለ አስጠፋው፡፡ ጌታን
ሇመጠየቅ ስሄዴ፥ ሇአስር ቀናት ነበር፥ ጌታ ሁሇት ነገሮችን አዯረገ፡፡ የሰማኋቸውን ነገሮች ማረጋገጥ ብቻ
አይዯሇም፥ ይህ ሰው በመንፈሳዊ ግዛት ምን እየተፈጠረ እንዲሇ ሉነግረን ያሌቻሇውን ሁለ እንዲይ
አእምሮዬን ከፈተው፡፡ እናም ሁሇተኛው፥ እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ተሸናፊዎች ሳንሆን አሸናፊዎች
እንዴንሆን ማዴረግ የሚገባንን እንዲይ ፈቀዯሌኝ፡፡ እናም ሦስት ነገሮችን ሌናውቅ ይገባናሌ እናም
ከእነዚህ ሦስት ነገሮች ጋር መዋሀዴ፡፡
አንዯኛ፡- እንዳት በውጊያ መሳሪያዎቻችን መጠቀም እንዲሇብን፡፡ መጽሏፍ ቅደስ የእግዚአብሔር ጦር
እቃ ይሊቸዋሌ፡፡ የእኛ የጦር እቃ አይዯሇም፤ የእግዚአብሔር የጦር እቃ ነው፡፡ ስንጠቀምበት፥
እግዚአብሔር በእኛ ፈንታ እንዱዋጋ እንፈቅዲሇን፡፡ ሁሇተኛ፡- የሚረደንን መናፍስት- የመሊእክትሇመንፈሳዊ ህይወታችን ያሇውን ግንኙነት መረዲት፡፡ እናም እኛን በሚመሇከት በመንፈስ ሇሚሆነው ነገር
በሌቡናችን የሚፈጠረው ነገር እንዯመሪ ቶል ማዲመጥ፣ ምሊሽ መስጠት መቻሌ፡፡ ይህ ወዯ ሦስተኛው
ነገር ይወስዯናሌ፤ እርሱም መንፈስ ቅደስ ነው፡፡
መንፈስ ቅደስ እኛን የሚያገሇግሇንና ነገሮችን የሚያመጣሌን አገሌጋያችን አዴርገን መውሰዴ የሇብንም፡፡
የሚያስፈሌገንን ሇአብ ሇመናገር በአብ እና በእኛ መካከሌ አይሯሯጥም፡፡ ያ የመሊእክት ሥራ ነው፡፡ ነገር

ግን እርሱ ከእኛ ጎን ነው የሚቆመው፡፡ ምን እያዯረገ? እየመራን፥ እያስተማረን፥ በትክክሇኛው መንገዴ
እንዴንጸሌይ እየረዲን፡፡ እናም እነዚህ ነገሮች በመንፈሳዊ ግዛቶች ሲፈጠሩ፥ ይነግረናሌ፥ አንዲንዳም
ላሉት ከእንቅሌፋችሁ ቀስቅሶ “ ጸሌዩ” ይሊችኋሌ፡፡ እናንተም፥ “ አይዯሇም! ሠዓቴ ገና አሌዯረሰም”
ትሊሊችሁ፡፡ እናም እርሱ፥ “ አሁን ጸሌዩ! ” ይሊችኋሌ፡፡ ሇምን? በመንፈስ ምን እየሆነ እንዲሇ ያያሌ፡፡
አንዲንዳ እንዱህ ይሊሌ “ ነገ- ጹሙ! ” እናንተም፥ “ ኦ፥ አይዯሇም፥ ሰኞ እጀምራሇሁ! ” ትሊሊችሁ፡፡
ነገር ግን እርሱ በመንፈሳዊ ግዛቶች የሚሆነውን ይረዲሌ፡፡ ሇመንፈስ ቅደስ ቶል ምሊሽ ሇመስጠት
መሇማመዴ ይኖርብናሌ፡፡ እርሱ ወዯ ጽዴቅ መንገዴ ይመራናሌ፡፡ ወዲጆች እዚህ ጋር ሌናቆም ይገባናሌ፡፡
ምን አሌባት ነገ፥ በዚህ ውስጥ እንዳት መጸሇይ እንዯሚገባን፥ መንፈሳዊ ውጊያዎችን ማወቅና እንዳት
ሰብረን እንዯምናሌፍ እንነጋገራሇን፡፡ አንዳ ካገኘነው በኋሊ ሰብረን መውጣታችንን እንዳት ነው አጽንተን
ሌንጠብቅ የምንችሇው፡፡ እናም አንዳ እነዚህን ከተማርን፥ አስዯሳች ይሆናሌ፡፡ ከዛም አንዴ ነገር
እንማራሇን፤ ውጊያው የእኛ እንዲሌሆነ፤ ውጊያው የጌታ ነው! ሃላ ለያ!
ዝም ብሇን እንነሳ፡፡ አንዴን ሰው ዓይኑን ተመሌከቱት፥ እናም
ይህ ሰው እግዚብሔር ሇእርሱ ያሇውን ነገር እንዳት
እንዯሚያጣው ዝም ብሊችሁ አስቡት፡፡ ነገር ግን ከቻሊችሁ እጅ
ሇእጅ ተያያዙ፥ ሁሇት ወይም ሦስት ሰዎች፥ እናም እርስ
በእርሳችሁ እንዱህ ተባባለ፥ “ ላሊ ሽንፈት አያስገሌግም!
ማሸነፍ እንችሊሇን! ሇማሸነፍ የሚያስችሌ በቂ ኃይሌ አሇ! ጌታ
አስቀዴሞ ሥራውን ሠርቶታሌ፡፡” ጌታ እንዱረዲን አንዲችሁ
ሇአንዲችሁ ጸሌዩ፡፡ መሸነፍ የሇብንም፡፡ በቂ ጸጋ፥ ሇዴሌ የሚሆን
በቂ ኃይሌ አሇ፡፡
ኢየሱስ ሆይ፥ እናመሰግንሀሇን፡፡

በመንፈስ ቅደስ አብሮን ሇሠራ ሇአምሊካችን ሇእስራኤሌ ቅደስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፥ አሜን፡፡

ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ ትርጉም ሙለነህ አዱሱ

Translat ed t o Am haric by Muluneh Addisu Abdissa, m at oughen@gm ail.com

