
"Christians who do not use weapons." 

“መሣሪያዎችን የማይጠቀሙ ክርስቲያኖች።” 

ሁለም ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዯ አዳኝ በመቀበለ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁለ ስጦታ ተቀብልአሌ። ሇዚያ 
አንድ ምክንያት አሇ። ወዯ እርሱ መንግሥት ሇመሄድ ሇእያንዳንዳቸው መንፈሳዊ ውጊያ እየጠበቃቸው ነው። ነገር ግን ምን 
ያህለ ይህንን እርግጥ እውነት ሉያውቁ ይችሊለ?   
 
እነርሱ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁለ ያገኙ ቢሆንም፥ አይጠቀሙበትም። መሣሪያዎቻቸውም ዝገት እያገኛቸው ነው። 
ያም የሆነው መሣሪያዎቻቸውን እንዴት መጠቀም እንዳሇባቸው ስሊሊወቁ ወይም በአስጊ ሁኔታ ስሜት ውስጥ በማጣታቸው  
ብስጭት ስሇተሰማቸው ነው።  አብዛኛዎቹ ምንም ያሇመሥራት ወይም ሳይሇወጡ በመቅረት ዝንባላ 
ተወስዯዋሌ(ተይዘዋሌ)።  
 
ክርስቲያኖች እነዚህን መሣሪያዎች ከተጠቀሙ፥ የመቋቋም ኃይሌ ይኖራቸዋሌ እናም ረጅም ጊዜ ከመውሰደ በፊት ኃይሇኛ 
የጌታ ሠራዊት ይሆናለ።  
 
እግዚአብሔር የመቋቋም ብቃት ሰጥቶሃሌ(ሻሌ)። እንድትቋቋም(ሚ) መሣሪያዎች አለህ(ሽ)። በመዳን ሌበ ሙለነት፣ 
በኃይሇኛ ጸልት እና በመንፈስ ቅደስ እርዳታ መሣሪያዎቹን ከተጠቀምካቸው(ሻቸው)፥ የበሇጠ ብርቱ(ጠንካራ) ክርስቲያኖች 
ትሆናሊችሁ። 
 
ብዙ ክርስቲያኖች የሰይጣን ተጠቂ ወይም እስረኛ የሚሆኑበት ምክንያት መሣሪያዎቹን ስሇማይጠቀሙ ነው። የጉዳዩ ሌብ 
ከውጪ ሳይሆን ከውስጥ ነው ያሇው። ሰዎች ሁለንም ችግር ከውጭ(ውጪ) መፍትሄ ሇመስጠት(ሇመፍታት) አዝማሚያ 
ያሳያለ። ነገር ግን የችግሩ ሌብ ያሇው ድካሞቻቸውን በማወቅና ሇኢየሱስ አሳሌፎ በመስጠት (አዯራ በመስጠት) እነርሱ ማን 
እንዯሆኑ ሇማወቅ በሚፈሌጉበት ቦታ ነው።    
 
ከዚያም እናንተ ማድረግ ያሇባችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁን መሣሪያዎች (የእግዚአብሔር ቃሌ የሆነውን የመንፈስ ቅደስ 
ሰይፍ እና የእምነት ጋሻ) መመርመር ነው።  
በእናንተ ውስጥ ያለትን መሣሪያዎች መርምሩ(አጣሩ፥ Check)። መሣሪያዎቹ ይታዩ። እና ባስፈሇጋችሁ ጊዜ ሁለ 
እንድትጠቀሙባቸው እግዚአብሔርን ጠይቁ። በመንፈሳዊ መሣሪያዎች፥ ራሳችሁን ከክፉ መናፍስት ገዯቦች በቀሊለ ነጻ 
ማድረግ ትችሊሊችሁ። 
 
ያሊችሁን መሣሪያ ቢያንስ አንደን ፈሌጋችሁ አግኙና በእርሱ ተቃወሙ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሠራሌ ከገዯቡም እንድትወጡ 
ይረዳችኋሌ። ከዚያም ወዯ ቀጣዩ ግብ ወዯፊት ሇመቀጠሌ ትችሊሊችሁ።  
 
አንዴ መንፈሳዊ ውጊያውን ከሞከራችሁት፥ ያሇማቋረጥ በእርሱ መካፈሌ ታገኛሊችሁ ረጅም ሌምድ ያሇው ወታዯር 
እየሆናችሁ ትመጣሊችሁ። 
 



ተወዳጅ ክርስቲያኖች፥ ድካሞቻችሁን ሇሰይጣን አትግሇጡ። መሣሪያዎቻችሁን መርምሩ። የመንፈስ ቅደስን ሰይፍ ፈሌጉና 
በሰይፉ ስሇታማ ጠርዝ ሊይ የሰይጣንን ዯም አግኙ(ሰይጣንን በመንፈስ ቅደስ ሰይፍ ውጉ)።    
መሣሪያዎቹ ጥቅም ሊይ ካሌዋለ ይዝጋለ፣ ይዯበዝዛለ እናም በስተመጨረሻ ጥቅም አሌባ ይሆናለ። እንዴት የሚያሳዝን 
ነው! 
 

ብርቱ የመዳን ሌበ ሙለነት፣ የእምነት የተስፋ ቃሌ፣ የእምነት መሌካም ውጊያ፣ ኃይሇኛ ጸልት እና የመንፈስ ቅደስ ኃይሌ - 

ምንም ችሊ ሉባሌ አይችሌም! 
 
ሃላ ለያ!  
 
የጌታ ሰሊም በእናንተ፣ በሥራችሁ እና በቤተሰባችሁ ይኑር።  
እረኛ ዮንግ ደ ኪም። 
 

 

http://www.baptizingfire.com , http://fireofgodservants.blogspot.com/ , http://www.thelordshour.com , 

http://www.choothomas.org , http://www.jesusministries.org/ , http://www.angeltv.org , 

http://www.Billygraham.org , http://free.messianicbible.com/ , http://www.levitt.tv/ ,  

http://www.divinerevelations.info/amharic , http://www.heavenvisit.com , http://www.tribulation-now.org , 

http://www.voe.org/ , http://www.sidroth.org , http://repentandpreparetheway.org/ , http://www.e-sword.net/ 

http://www.shekinahworship.com/ , http://www.theblazingholyfire.com/ , http://www.thelastreformation.com ,  

http://www.bobjones.org/ , http://www.annarountree.com/ , http://www.beyondthephysicalrealm.com , 

http://www.shreveministries.org , http://www.blogtalkradio/tribulation-now , http://www.be4thefire.com/ 

http://www.blogtalkradio/thelordshour , http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth 

 
ክብር፥ ኃይሌ፥ በረከት፥ ምስጋና፥ ጥበብ፥ ማዳን፥ ግርማ፥ ቅድስና፥ ውዳሴ፥ አምሌኮ እጅግ በከበረ ቅደስ 
ዙፋኑ ሊይ ሊሇ ሇቡሩክ የእስራኤሌ ኃያሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ አንድ አምሊክ ሇሆነ ሇእግዚአብሔር አብ 
ሇእግዚአብሔር ወሌድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሇእግዚአብሔር ሇመንፈስ ቅደስ ይሁን አሜን። ማራናታ ጌታ 
የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የአብ ቃሌ የአብ ሌጅ ቶል ና። ሃላ ለያ ክብር ሇመንፈስ ቅደስ ሃላለያ  
 

ሃላ ለያ!!! ክብር በመስቀሌ ሊይ ሇታረዯው፥ ከሞትም 

ሇተነሣው የእግዚአብሔር በግ 

የእግዚአብሔር ቃሌ የነገሥታት ንጉሥ 

የጌታዎች ጌታ ሇናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ይሁን አሜን ሃላ ለያ አሜን ሃላለያ አሜን ሃላ ለያ 
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