
Amharic - Protection Scriptures

ትንቢተ ኤርምያስ 1:18 እነሆ፥ በምድሪቱ ሁሉ ላይ በይሁዳም ነገሥታት በአለቆችዋና 
በካህናትዋ ላይ በምድሪቱም ሕዝብ ላይ እንደ ተመሸገ ከተማ እንደ ብረትም ዓምድ 
እንደ ናስም ቅጥር ዛሬ አድርጌሃለሁ።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 3:18  ፤ እኔ ኃጢአተኛውን። በእርግጥ ትሞታለህ ባልሁት ጊዜ፥ 
አንተም ባታስጠነቅቀው ነፍሱም እንድትድን ከክፉ መንገዱ ይመለስ ዘንድ 
ለኃጢአተኛው አስጠንቅቀህ ባትነግረው፥ ያ ኃጢአተኛ በኃጢአት ይሞታል፤ ደሙን 
ግን ከእጅህ እፈልጋለሁ።

ትንቢተ ኤርምያስ 6:27  መንገዳቸውን እንድታውቅና እንድትፈትን በሕዝቤ መካከል 
ፈታኝ አድርጌሃለሁ።

ኦሪት ዘሌዋውያን 26:19 ፤ የኃይላችሁንም ትዕቢት እሰብራለሁ፤ ሰማያችሁንም እንደ 
ብረት፥ ምድራችሁንም እንደ ናስ አደርጋለሁ።

ኦሪት ዘዳግም 23:5  ፤ ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በለዓምን ይሰማ ዘንድ 
አልወደደም፤ አምላክህም እግዚአብሔር ወድዶሃልና እርግማኑን በረከት አደረገልህ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 12:21 ክፉውን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ።
መዝሙረ ዳዊት 143:8,10 አንተን ታምኛለሁና በማለዳ ምሕረትህን አሰማኝ፤ አቤቱ፥ 

ነፍሴን ወደ አንተ አንሥቻለሁና የምሄድበትን መንገድ አስታውቀኝ። 10  አንተ 
አምላኬ ነህና ፈቃድህን ለማድረግ አስተምረኝ፤ ቅዱስ መንፈስህም በጽድቅ ምድር 
ይምራኝ።

መዝሙረ ዳዊት 94:11 የሰዎች አሳብ ከንቱ እንደ ሆነ እግዚአብሔር ያውቃል።
መጽሐፈ ምሳሌ 27:12 ብልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸሸጋል፤ አላዋቂዎች ግን አልፈው 

ይጐዳሉ።
ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 2:16  በእውነት ታሞ ለሞት እንኳ ቀርቦ ነበርና፤ ነገር ግን 

እግዚአብሔር ማረው፥ ኀዘን በኀዘን ላይ እንዳይጨመርብኝ ለእኔ ደግሞ እንጂ 
ለእርሱ ብቻ አይደለም።

ትንቢተ ኢሳይያስ 49:4 ፤ እኔ ግን። በከንቱ ደከምሁ፥ ምንም ጥቅም ለሌለውና ለከንቱ 
ጕልበቴን ፈጀሁ፤ ፍርዴ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ፥ ዋጋዬም በአምላኬ ዘንድ ነው 
አልሁ።

መዝሙረ ዳዊት 76:3 በዚያም የቀስትን ኃይል፥ ጋሻን ሰይፍን ሰልፍንም ሰበረ፤ በዚያም 
ቀንዶችን ሰበረ።

ወደ ዕብራውያን 13:21 በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ 
እያደረገ፥ ፈቃዱን ታደርጉ ዘንድ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያድርጋችሁ፤ ለእርሱ 
እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን፤ አሜን።



1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 16:15 ወንድሞች ሆይ፥ የእስጢፋኖስ ቤተ ሰዎች የአካይያ 
በኩራት እንደ ሆኑ ቅዱሳንንም ለማገልገል ራሳቸውን እንደ ሰጡ ታውቃላችሁ፤

ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 1:27 ይሁን እንጂ፥ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ፥ በአንድ ልብ 
ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተጋደላችሁ፥ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ 
ኑሮአችሁ እሰማ ዘንድ፥ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15:58 ስለዚህ፥ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ፥ ድካማችሁ 
በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ፥ የማትነቃነቁም፥ የጌታም ሥራ 
ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ።

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 4:12  ከእናንተ የሆነ የክርስቶስ ባሪያ ኤጳፍራ ሰላምታ 
ያቀርብላችኋል። በእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉ ተረድታችሁና ፍጹማን ሆናችሁ 
እንድትቆሙ፥ ሁልጊዜ ስለ እናንተ በጸሎቱ ይጋደላል።

2  መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ። 19:34  ፤ ስለ እኔም፥ ስለ ባሪያዬም ስለ ዳዊት ይህችን 
ከተማ አድናት ዘንድ እጋርዳታለሁ።

ትንቢተ ኤርምያስ 15:20,21  ለዚህም ሕዝብ የተመሸገ የናስ ቅጥር አደርግሃለሁ፤ 
ይዋጉሃል እኔ ግን ለማዳን ከአንተ ጋር ነኝና አያሸንፉህም። 21 ከክፉ ሰዎችም እጅ 
እታደግሃለሁ፥ ከጨካኞችም ጡጫ እቤዥሃለሁ።

መዝሙረ ዳዊት 55:18 በእኔ ላይ ብዙ ነበሩና ከሚቃረቡኝ ነፍሴን በሰላም አድናት።
ትንቢተ ሕዝቅኤል 30:24 ፤ የባቢሎንንም ንጉሥ ክንድ አበረታለሁ ሰይፌንም በእጁ 

እሰጣለሁ፤ የፈርዖንን ክንድ ግን እሰብራለሁ፥ ተወግቶም በሚሞተው እንጕርጕሮ 
በፊቱ ያንጐራጕራል።

የዮሐንስ ራእይ 3:18  ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ ተጐናጽፈህም 
የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም ዓይኖችህን 
የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ።

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 3:17  ነገር ግን የዚህ ዓለም ገንዘብ ያለው፥ ወንድሙም 
የሚያስፈልገው ሲያጣ አይቶ ያልራራለት ማንም ቢሆን፥ የእግዚአብሔር ፍቅር 
በእርሱ እንዴት ይኖራል?

ትንቢተ ኢሳይያስ 50:4 ፤ የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ 
እግዚአብሔር የተማሩትን ምላስ ሰጥቶኛል ማለዳ ማለዳ ያነቃኛል፥ እንደ 
ተማሪዎችም ትሰማ ዘንድ ጆሮዬን ያነቃቃል።

መዝሙረ ዳዊት 18:39  ለሰልፍም ኃይልን ታስታጥቀኛለህ፤ በበላዬ የቆሙትን ሁሉ 
በበታቼ ታስገዛቸዋለህ።

2  መጽሐፈ ሳሙኤል ካል 22:40  ፤ ለሰልፍም ኃይልን ታስታጥቀኛለህ፤ በላዬ 
የቆሙትን በበታቼ ታስገዛቸዋለህ።

መዝሙረ ዳዊት 89:43  የሰይፉንም ረድኤት መለስህ፥ በሰልፍም ውስጥ 
አልደገፍኸውም።



ትንቢተ ሕዝቅኤል 13:6  ፤ እግዚአብሔር ሳይልካቸው። እግዚአብሔር ይላል የሚሉ 
ሰዎች ከንቱ ነገርንና ውሸተኛ ምዋርትን አይተዋል፤ ቃሉም ይጠና ዘንድ ተስፋ 
አስደርገዋል።

ኦሪት ዘሌዋውያን 26:37  ፤ ማንም ሳያሳድዳቸው ከሰይፍ እንዲሸሹ እርስ በርሳቸው 
ይሰነካከላሉ፤ እናንተም በጠላቶቻችሁ ፊት መቆም አትችሉም።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 14:8 ደግሞም መለከት የማይገለጥን ድምፅ ቢሰጥ ለጦርነት 
ማን ይዘጋጃል?

መጽሐፈ ኢዮብ። 15:24  ፤ መከራና ጭንቀት ያስፈራሩታል፤ ለሰልፍ እንደ ተዘጋጀ 
ንጉሥ ያሸንፉታል፤

1  መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ። 12:8  ፤ ዳዊትም ከምድረ በዳ ውስጥ ባለችው 
በአንባይቱ ሳለ ከጋድ ወገን የሆኑ እነዚህ ጋሻና ጦር የሚይዙ፥ ጽኑዓን ኃያላን፥ 
ሰልፈኞች፥ ወደ እርሱ ተጠጉ፤ ፊታቸውም እንደ አንበሳ ፊት ነበረ፥ በተራራም ላይ 
እንደሚዘልል ሚዳቋ ፈጣኖች ነበሩ።

1  መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ። 12:33,38  ፤ በጭፍራውም ውስጥ የወጡ 
ለሰልፍም የተዘጋጁ፥ የማያመነቱ፥ መሣሪያም ሁሉ የያዙ የዛብሎን ሰዎች አምሳ ሺህ 
ነበሩ። 38 ፤ እነዚህ ሁሉ ዳዊትን በእስራኤል ሁሉ ላይ ያነግሡት ዘንድ አርበኞችና 
ሰልፈኞች እየሆኑ በፍጹም ልባቸው ወደ ኬብሮን መጡ፤ ደግሞም ከእስራኤል 
የቀሩት ሁሉ ዳዊትን ያነግሡት ዘንድ አንድ ልብ ነበሩ።

የሉቃስ ወንጌል 10:19  እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ በጠላትም ኃይል 
ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ የሚጐዳችሁም ምንም የለም።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 7:10 እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ኀዘን ጸጸት የሌለበትን፥ 
ወደ መዳንም የሚያደርሰውን ንስሐ ያደርጋልና፤ የዓለም ኀዘን ግን ሞትን ያመጣል።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:24-26  የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ 
ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም። 26  ደግሞም። ምናልባት 
እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ 
በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው፥ ወደ አእምሮ ይመለሳሉ 
ብሎ የሚቃወሙትን በየዋህነት ይቅጣ።

መጽሐፈ ነህምያ። 4:15  ፤ ጠላቶቻችንም ይህ ነገር እንደ ደረሰልን፥ እግዚአብሔርም 
ምክራቸውን ከንቱ እንዳደረገው ሰሙ፤ እኛም ሁላችን ወደ ቅጥሩ እያንዳንዳችን ወደ 
ሥራችን ተመለስን።

መዝሙረ ዳዊት 73:24 በአንተ ምክር መራኸኝ፤ ከክብር ጋር ተቀበልኸኝ።
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