
Amharic - Spiritual Warfare Intro Scriptures

የሉቃስ ወንጌል 17:5 ሐዋርያትም ጌታን። እምነት ጨምርልን አሉት።
ወደ ሮሜ ሰዎች 10:17 እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር
ቃል ነው።

የሉቃስ ወንጌል 11:1 እርሱም በአንድ ስፍራ ይጸልይ ነበር፥ በጨረሰም ጊዜ ከደቀ 
መዛሙርቱ አንዱ። ጌታ ሆይ፥ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን እንዳስተማረ እንጸልይ ዘንድ
አስተምረን አለው።

1 ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:1-4 እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት ሁሉ 
ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር፥ ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ 
ነገሥታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ። ሰዎች ሁሉ 
ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት
መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው።

ትንቢተ ዘካርያስ 3:1,2 ፤ እርሱም ታላቁን ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር መልአክ ፊት 
ቆሞ አሳየኝ፥ ሰይጣንም ይከስሰው ዘንድ በስተ ቀኙ ቆሞ ነበር። 2 ፤ እግዚአብሔርም
ሰይጣንን። ሰይጣን ሆይ፥ እግዚአብሔር ይገሥጽህ፤ ኢየሩሳሌምን የመረጠ 
እግዚአብሔር ይገሥጽህ፤ በውኑ ይህ ከእሳት የተነጠቀ ትንታግ አይደለምን? አለው።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6:12 መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና፥ ከአለቆችና 
ከሥልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት 
መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6:10,11 በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ።
11 የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ 
ልበሱ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6:13-17 ስለዚህ በክፉው ቀን ለመቃወም፥ ሁሉንም ፈጽማችሁ 
ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሡ። 15 እንግዲህ 
ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ፥ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ፥ በሰላም ወንጌልም 
በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ፤ 16 በሁሉም ላይ ጨምራችሁ 
የሚንበለበሉትን የክፉውን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ 
አንሡ፤ 17 የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔር 
ቃል ነው። 

ወደ ዕብራውያን 4:12 የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ 
ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም 



እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል፤
የሉቃስ ወንጌል 4:8 ኢየሱስም መልሶ። ለጌታ ለአምላክህ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ 
ተብሎ ተጽፎአል አለው።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6:18 በጸሎትና በልመናም ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ፤ በዚህም 
አሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ፤

1 መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 17:45-47 ፤ ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን አለው። አንተ
ሰይፍና ጦር ጭሬም ይዘህ ትመጣብኛለህ፤ እኔ ግን ዛሬ በተገዳደርኸው በእስራኤል 
ጭፍሮች አምላክ ስም በሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። 46፤ 
እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በእጄ አሳልፎ ይሰጣል፤ እመታህማለሁ፥ ራስህንም ከአንተ 
አነሣዋለሁ፤ የፍልስጥኤማውያንንም ሠራዊት ሬሶች ለሰማይ ወፎችና ለምድር አራዊት
ዛሬ እሰጣለሁ። ይኸውም ምድር ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ ታውቅ 
ዘንድ፤ 47፤ ይህም ጉባኤ ሁሉ እግዚአብሔር በሰይፍና በጦር የሚያድን እንዳይደል 
ያውቅ ዘንድ ነው። ሰልፉ ለእግዚአብሔር ነውና፤ እናንተንም በእጃችን አሳልፎ 
ይሰጣል።

የሉቃስ ወንጌል 10:17-20 ሰብዓውም በደስታ ተመልሰው። ጌታ ሆይ፥ አጋንንት ስንኳ
በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። 18 እንዲህም አላቸው ሰይጣንን እንደ መብረቅ 
ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። 19 እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ በጠላትም 
ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ የሚጐዳችሁም ምንም የለም። 20 ነገር ግን
መናፍስት ስለ ተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ፥ ስማችሁ ግን በሰማያት ሰለ ተጻፈ 
ደስ ይበላችሁ።

2 ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 10:3-5 በሰው ልማድ ምንም እንኳ የምንመላለስ ብንሆን፥ 
እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም፤ 4 የጦር ዕቃችን ሥጋዊ አይደለምና፥ ምሽግን ለመስበር 
ግን በእግዚአብሔር ፊት ብርቱ ነው፤ 5 የሰውንም አሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት 
ላይ የሚነሣውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም ለመታዘዝ 
አእምሮን ሁሉ እንማርካለን፥

2 ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 1:7 እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ 
እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና።

የማቴዎስ ወንጌል 12:28,29 እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ 
ከሆንሁ፥ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ደርሳለች። 29 ወይስ 
ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊነጥቀው 
እንዴት ይችላል? ከዚያም ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 1:13 እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል፥ ይኸውም የመዳናችሁን 
ወንጌል፥ ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ፥ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ 
ቅዱስ ታተማችሁ፤



የሐዋርያት ሥራ 19:6 ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው 
በልሳኖችም ተናገሩ፥ ትንቢትም ተናገሩ።

የማርቆስ ወንጌል 16:15-18 እንዲህም አላቸው። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም 
ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። 16 ያመነ የተጠመቀም ይድናል፥ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። 
17 ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፤ 
በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፤ እባቦችን ይይዛሉ፥ 18 የሚገድልም ነገር ቢጠጡ 
አይጎዳቸውም፤ እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ።

1 ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:9 በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን 
ከዓመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።

ኦሪት ዘጸአት 20:5 ፤ አትስገድላቸው፥ አታምልካቸውምም፤ በሚጠሉኝ እስከ ሦስተኛና
እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ፤

መዝሙረ ዳዊት 109:17 መርገምን ወደደ ወደ እርሱም መጣች፤ በረከትንም 
አልመረጠም ከእርሱም ራቀች።

መጽሐፈ መሣፍንት 16:16 ፤ ዕለት ዕለትም በቃልዋ ነዘነዘችው አስቸገረችውም፥ 
ነፍሱም እስከ ሞት ድረስ ተጨነቀች።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:26 ተቆጡ ኃጢአትንም አታድርጉ፤
ወደ ሮሜ ሰዎች 14:12 እንግዲያስ እያንዳንዳችን ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ 
እንሰጣለን።

1 ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:23 ወልድን የሚክድ ሁሉ አብ እንኳ የለውም፤ በወልድ 
የሚታመን አብ ደግሞ አለው።

የዮሐንስ ወንጌል 14:6 ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር 
ወደ አብ የሚመጣ የለም።

የማቴዎስ ወንጌል 11:28-30 እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ 
እኔም አሳርፋችኋለሁ። 29 ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ 
በልቤም ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፤ 30 ቀንበሬ ልዝብ 
ሸክሜም ቀሊል ነውና።

2 ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6:2 በተወደደ ሰዓት ሰማሁህ በመዳንም ቀን ረዳሁህ ይላልና፤
እነሆ፥ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው፤ እነሆ፥ የመዳን ቀን አሁን ነው።

ወደ ሮሜ ሰዎች 10:13 የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና።
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