
Urdu - روحانی وارفیئر تعارف بائبل آیات   - Spiritual Warfare Intro Scriptures

17:5 لووقا  
داوند سے کہا ہمارے اییمان کو بڑھا۔  ولوں نے خو سو  ایس پر رس

10:17 رومیوں  
یح کے کلم سے۔  ننا مسی دا ہوتا ہے اور سو ننے سے پیس س اییمان سو  پس

11:1 لووقا  
ردوں میں سے ایک نے  کا تو اوس کے شاگی عا کر رہا تھا۔ جب کر چو ر اسیسا ہوؤا کہ وہ کیسی جگہ دو پھی
کھا۔ کھایا توو بھی ہمیں سی عا کرنا سی ردوں کو دو ا نے اپنے شاگی یسا یووحنا داوند جس  اوس سے کہا اسے خو

تھویس  2:1 ۱ تیمی  
یح  کم سے مسی وع کے حو یح ییسو ید گاہ مسی دا اور ہمارے اومی ناجی خو ولوس کی طرف سے جو ہمارے مو پس

ول ہے۔ سو وع کا رس  ییسو
تھویس  2:2 ۱ تیمی  

دا باپ اور ا فرزند ہے۔ فضل رحم اور ایطمینان خو چا تییموتھیوس کے نام جو اییمان کے لیحاظ سے میرا سس
ل ہوتا رہے۔ وع کی طرف سے توجھے حاصی یح ییسو داوند مسی  ہمارے خو

تھویس  2:3 ۱ تیمی  
یحت کی تھی کہ ایفسوس میں رہ کر بعض شسخصوں  نیہ جاتے وقت توجھے نصی یں نے مکیدو جیس طرح مس

کم کر دے کہ اسور طرح کی تعلییم نہ دیں۔  کو حو
تھویس  2:4 ۱ تیمی  

ث ہوتے ہیں اور اوس  اور اون کہانیوں اور بے اینتہا نسب ناموں پر لیحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعی
ہی کے مووافیق نہییں جو اییمان پر مبنی ہے اوسی طرح اسب بھی کرتا ہووں۔  اینتظامی ایلہ

3:1 زکریاہ  
داوند کے فرشہ کے سامنے کھڑا ہے اور  اور اوس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خو

 شیطان اوس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اوس کا مقابلہ کرے۔
3:2 زکریاہ  

دا وند جس نے  ہ خو داوند توجھے ملمت کرے۔ ہاں وو داوند نے شیطان سے کہا اے شیطان ! خو اور خو
ہ لوکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گی ہے۔ یروشیلم کو قبول کیا ہے توجھے ملمت کرے۔ کیا یہ وو

6:12 أفسس  
ار والوں اور ایس  کوومت والوں اور ایختیا یں کرنا ہے بلکہ خو ون اور گوشت سے کوشتی نہی یوونکہ ہمیں خو کی

وحانی فسوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ موں اور شرارت کی اون رو یکی کے حاکی نیا کی تاری  دو
6:10 أفسس  

داوند میں اور اوس کی قودرت کے زور میں مضبووط بنو۔  غرض خو
6:11 أفسس  

قابلہ میں قائیم رہ سکو۔ وبوں کے مو دا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ توم ایبلییس کے منصو  خو
6:13 أفسس  

قابلکہ کر سکو اور سب کاموں کا  ن میں مو دا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ بورے دی ایس واسطے توم خو
 انجام دے کر قائیم رہ سکو۔



6:14 أفسس  
ائی سے اپنی کمر کیس کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر۔  چا س سس  پس

6:15 أفسس  
وتے پہن کر۔  بری کی تیااری کے جو وشخس لح کی خو  اور پاؤں میں صو

6:16 أفسس  
یر کے سب جلتے ہووئے  پر لگا کر قائیم رہو۔ جیس سے توم اوس شری اور اون سب کے ساتھ اییمان کی سی

 تییروں کو بوجھا سکو۔
6:17 أفسس  

دا کا کلم ہے لے لو۔  وح کی تلوار جو خو ود اور رو  اور نیجات کا خو
4:12 عبرانیوں  

وح یادہ تیز ہے اور جان اور رو ر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زی ندہ اور مؤثا دا کا کلم زی یوونکہ خو کی
ل کے خیالوں اور ایرادوں کو جانچتا دا کر کے گوذر جاتا ہے اور دی اور بند بند اور گوودے گوودے کو جو

 ہے۔
4:8 لووقا  

رف اوسی کی  جدہ کر اور صی دا کو سی داوند اپنے خو وع نے جواب میں اوس سے کہا لیکھا ہے کہ توو خو ییسو
بادت کر۔  عی

6:18 أفسس  
نات کرتے رہو اور ایسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب  عا اور می وح میں دو اور ہر وقت ہر طرح سے رو

یا کرو۔ عا کی سوں کے واسطے بیلناغہ دو  موقدا
17:45  سموئیل ۱  

یں  ئے میرے پاس آتا ہے پر مس اؤد نے اوس فیلستی سے ککہا کہ توو تلوار بھال اور برچھی لئے ہوو اور دا
دا ہے جیسکی توو نے فضیحت کی ہے سرائیل کے لشکروں کا خو رب  الفواج کے نام سے جو اا

 تیرے پاس آتا ہووں ۔
17:46  سموئیل ۱  

یں توجھ کو مار کر تیرا سر توجھ پر  داوند توجھ کو میرے ہاتھ میں کر دیگا اور مس ن خو اور آج لی کے دی
تیوں کے لشکر کی لشیں ہوائی پرنیدوں اور زمین کے ن فیلسی یں آج کے دی سے اوتار لوو نگا اور مس

دا ہے ۔ سرائیل میں ایک خو نیا جان لے کہ ایا ونگا تاکہ دو  جنگلی جانوروں کو دو
17:47  سموئیل ۱  

داوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا ایسلئے کہ جنگ  اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خو
ہی توم کو ہمارے ہاتھ میں کریدگا۔ داوند کی ہے اور وو  تو خو

10:17 لووقا  
وحیں بھی ہمارے تابیع  داوند تیرے نام سے بد رو ر آئے اور کہنے لگے اسے خو وش ہوکر پھی وہ ستر خو

 ہیں۔
10:18 لووقا  

را ہوؤا دیکھ رہا تھا۔  یطان کو بیجلی کی طرح آسمان سے گی یں شس  اوس نے اون سے کہا مس
10:19 لووقا  

ؤں کو کوچلو اور دوشمن کی ساری قودرت پر غالیب  یا کہ سانپوں اور بیچھووا ار دی یں نے توم کو ایختیا دیکھو مس
ز کیسی چییز سے ضرر نہ پہونچیگا۔  آؤ اور توم کو ہرگی

10:20 لووقا  
وش ہو کہ تومہارے نام  وحیں تومہارے تابیع ہیں بلکہ ایس سے خو وش نہ ہو کہ رو تسو بھی ایس سے خو



 آسمان پر لیکھے ہووئے ہیں۔
10:3 ۲ کورنتھییوں  

ور پر لڑتے نہییں۔  ذارتے ہیں مگر جیسم کے طس ندگی گو یوونکہ ہم اگرچہ جیسم میں زی  کی
10:4 ۲ کورنتھییوں  

یک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابیل  دا کے نزدی یں بلکہ خو ایس لیئے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جیسمانی نہی
 ہیں۔

10:5 ۲ کورنتھییوں  
دا کی پہچان کے برخیلف سر اوٹھائے ہووئے ہے  رات اور ہر ایک اوونچی چییز کو جو خو وو نانچہ ہم تصا چو

یح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔  ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قسید کر کے مسی
16:19 متای

اور کہا کہ آسمان کی باد شاہت کی کنجیاں میں تجھے دوں گا۔ اس زمین پر دیا جانے وال تیرا فیصلہ
 وہ خدا کا فیصلہ ہو گا۔ اور اس زمین پر دی جا نے والی معا

تھویس 1:7 ۲ تیمی  
وح دی ہے۔ یں بلکہ قودرت اور تربیت کی رو وح نہی دا نے ہمیں دہشت کی رو یوونکہ خو  کی

12:29 متای  
ی کیسی زورآور کے گھر میں گھوس کر اوس کا اسباب لووٹ سکتا ہے جب تک کے  یوونکہ کوئی آدمی یا کی

 پہلے اوس زورآور کو نہ باندھ لے؟ پھیر وہ اوس کا گھر لووٹ لے گا۔
12:28 متای  

دا کی بادشاہی تومہارے پاس  وحوں کو نیکالتا ہووں تو خو درو وح کی مدد سے بس دا کی رو لیکین اگر میں خو
 آپہونچی۔
1:13 أفسس  

یسی کوچھ  ل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ توم کو معلووم ہو کہ اوس کے بولنے سے کس اور تومہارے دی
یسی کوچھ ہے۔ سوں میں کس ولت موقدا یراث کے جلل کی دس ید ہے اور اوس کی می  اومی

19:6 اعمال  
ل ہوؤا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے  وحو القودس اون پر نازی جب پولوس نے اون پر ہاتھ رکھاے تو رو

 اور نب ووت کرنے لگے۔
16:15 مرقس  

نیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے اینجیل کی منادی کرو۔   اور اوس نے اون سے کہا کہ توم تمام دو
16:16 مرقس  

 جو اییمان لئے اور بپتیسمہ لے وہ نیجات پائے گا اور جو اییمان نہ لئے وہ موجرم ٹھہرایا جائے گا۔
16:17 مرقس  

وحوں کو نیکالیں گے۔  درو  اور اییمان لنے والوں کے درمیان یہ موعجیزے ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بس
16:18 مرقس  

نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ سانپوں کو اوٹھالیں گے اور اگر کوئی ہلک کرنے والی چییز پئیں گے تو
رر نہ پہونچے گا۔ وہ بییماروں پر ہاتھ رکھایں گے تو اچھاے ہو جائیں گے۔ یں کوچھ ضس  اونہی

1:9  یوحنا ۱  
ناہوں کے موعاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے  ناہوں کا ایقرار کریں تو وہ ہمارے گو اگر اپنے گو

ل ہے۔ ا اور عادی چا  پاک کرنے میں سس
روج 20:5 خو  

دا ہوں اور جو مجھ  دا غیور خو داوند تیرا خو تو اونکے آگے سجدہ نہ انکی عبادت کرنا کیونکہ میں خو



سے عداوت رکھتے ہیں انکی اولد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا
 دیتا ہوں ۔

109:17 زبوور  
عا دینا اوسے مرغوب نہ تھا سو وہ اوس  بلکہ لعنت کرنا اوسے پسند تھا۔ سو وہی اوس پر آ پڑی اور دو

 سے دور رہی۔
16:16 قضاة  

جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آگیا ۔ 
4:26 أفسس  

وبنے تک تومہاری خفگی نہ رہے۔  ورج کے ڈو ناہ نہ کرو۔ سو ہ تو کرو مگر گو صا  غو
14:12 رومیوں  

دا کو اپنا حیساب دے گا۔  س ہم میں سے ہر ایک خو  پس
2:23  پہل یوحنا  

یٹے کا ایقرار کرتا ہے اوس کے پاس یں۔ جو بس یٹے کا اینکار کرتا ہے اوس کے پاس باپ بھی نہی جو کوئی بس
 باپ بھی ہے۔

ُ ا 14:6 وحنا  
یر باپ کے پاس یلہ کے بغس یں ہووں کوئی میرے وسی ندگی مس وع نے اوس سے کہا کہ راہ اور حق اور زی ییسو

یں آتا۔  نہی
11:29 متای  

وں گا۔   اسے محنت اوٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہووئے لوگو سب میرے پاس آؤ۔ میں توم کو آرام دو
11:28 متای  

ل کا فروتن۔ تو تومہاری یں حلییم ہووں اور دی یوونکہ مس یکھو۔ کی وا اپنے اووپر اوٹھا لو اور موجھ سے سی میرا جو
 جانیں آرام پائیں گی۔

11:30 متای  
وا ملئیم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔  یوونکہ میرا جو  کی

6:2 ۲ کورنتھییوں  
ن تیری مدد کی۔ ن لی اور نیجات کے دی یں نے قوبوولیات کے وقت تیری سو یوونکہ وہ فرماتا ہے کہ مس کی

ن ہے۔  دیکھو اسب قوبوولیات کا وقت ہے۔ دیکھو یہ نیجات کا دی
10:13 رومیوں  

داوند کا نام لے گا نیجات پائے گا۔  یوونکہ جو کوئی خو  کی
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