
Azeri Persian - Spiritual Warfare Introduction Scriptures

17:5 لوقا   
 “.حوارئلر ربهه ددئلر: ”ائمانیمیزی آرتیر

10:17 روملو لرا   
 .بله جه ائمان اشئتمکدن، اشئتمک ده مسئحئن کلمی ائله  دئر

11:1 لوقا   
بئر دفه عئسا بئر یرده دوعا ادئردی. دوعاسینی بئتئردئیی زامان، شاگئردلرئندن بئری

اونا ددی: ”یارب! دوعا اتمه یی بئزه اؤیرت، نجه کی، یحیا دا شاگئردلرئنه
 “.اؤیرتدی

1 ۱ 4-2:1 تئموتاعوسا  
ل، تشوئق ادئرم کی، بوتون ائنسانلر اوچون نئیازلر، دوعالر، بله جه هر شیدن اوه
شفاعتلر و شوکورلر اولونسون؛ پادشاهلر و بوتون ائقتئدار صاحئبلری اوچون، الله

کی، بئز بوتون دئندارلیق و ووقارل آرام و آسوده بئر عؤمور کچئردک. بو،
قورتاریجیمیز تارینین نظرئنده یاخشی و مقبولدور کی، ائسته یئر بوتون ائنسانلر

 .نئجات تاپسینلر و حقئقتئن معرئفتئنه یتئشسئنلر
رئیها  کر 3:1,2 زل  

ع دورموشدو. شیطان له یئنئن قاباغیندا باش کاهئن یوشر رب منه بونو گؤرستدی: ربهئن مر
ئهام وورسون. رب شیطانا ددی: ”رب سنه دا اونون ساغیندا دورموشدو کی، اونا ائته
ن رب، سنه آجیقلنسین. مگر بو آدام اوددان چر آجیقلنسین، ای شیطان! اورشلئمی سل

نزه مئر؟ “چیخاریلمیش، یاریسی یانمیش اودون تئکه سئنه بر
6:12 الفلسوسلولرا   

ئنه یوخ، ریاستلرئن، قودرتلرئن، بوچونکی بئزئم موبارئزه مئز جئسم و قانین ضئده
ه لرئنئنقارانلیق دونیانین حؤکمدارلرینین و سماوی یرلرده اولن شرئر روحانی قووه

ئنه دئر .ضئده
6:10,11 الفلسوسلولرا   

تئنده گوجلو اولون. تارینین بوتون سئلحلرینی نهایت، ربده قودرتلی، اونون دا قووه
سئنئزلری قاباغیندا مؤحکم دایانا بئلهگیئنئن کی، ائبلئسئن حئیله .
17-6:13 الفلسوسلولرا   

بونا گؤره تارینین بوتون سئلحلرینی گؤتورون کی، شرئر گونده موقاوئمت اتمه یه



ندن سونرا مؤحکم دایاناسینیز. بوندان اؤتری ده مؤحکم قادئر اولسینیز و هر شیی الدر
دایانین. بلئنئزه حقئقت قورشاغینی باغلیین. صالحلئک زئرهئنی ده سئنه  نئزه تاخین.
باریش ائنجئلئنئن حاضیرلیغینی آیاغینیزا گیئن. و بونلرین هامیسیندان علوه، ائمان

قالخانینی ارله آلین کی، اونونل او شرئر اولنین بوتون آلوولو اوخلرینی
س روحون قیلینجینی دا بئلقه سئنی، و موقده سؤندورمه یه قادئر اولرسینیز. نئجات در

.کی، تارینین سؤزو اولسون، گؤتورون
4:12 عئبرانئلره   

ال و ائکی  آغیزلی هر قیلینجدان داها ائتی دئر و جانی وچونکی تارینین کلمی دئری، فعه
لری و ائلئکلری بئربئرئندن آییرانا قدر کسئر و اوره یئن فئکئرلرروحو، هم ده مفصل

تلرئنی آییرلماغا قادئردئر .و نئیه
4:8 لوقا   

“.عئسا جاوابیندا اونا ددی: ”یازیلیب کی، رب تارینا سجده ات و آنجاق اونا قوللوق ات
6:18 الفلسوسلولرا   

س روحدا دوعا ادئن. و بونو گؤز قاباغیندا بوتون دوعا و یالواریشدا، همئشه موقده
سلر اوچون بوتون ائستئقامت و یالواریشل آییق اولون .ساخلییب، بوتون موقده

1 ۱ 47-17:45 سمویئل  
او واخت داوود فئلئسطلئیه ددی: ”سن منئم اوستومه قیلینج، نئزه و مئزراقل گلئرسن،

لکئن من سنئن اوستونه سؤیدویون ائسرایئل فوجلرینین تاریسی قوشونلر ربهئن
آدی ائله گلئرم. بو گون رب سنی منه تسلئم اده جک و من سنی اؤلدوره جیم. باشینی

بدنئندن آییراجاغام. بو گون فئلئسطلی قوشونونون للشلرئنی گؤیده کی قوشلرا و
یرده کی حیوانلرا وره جیم کی، بوتون دونیا بئلسئن کی، ائسرایئلده بئر تاری وار.

ز، چونکی بوتون بو جاماعات دا بئله جک کی، رب قیلینج یا دا نئزه ائله خئلص اتمر
ئندئر و او سئزی بئزئم ارلئمئزه وره جک  “.بو دؤیوش ربه

20-10:17 لوقا   
یتمئش شاگئرد شادلیقل قاییتدیلر و عئسایا ددئلر: ”یارب! ائبلئسلر ده سنئن آدیندا بئزدن

“.ائطاعت ادئرلر
عئسا اونلرا ددی: ”شیطانی گؤردوم کی، گؤیدن ائلدیریم کئمی دوشدو. باخین، من

تئنی آیاق سئزه ائقتئدار ورمئشم کی، ائلنلری، عقربلری و دوشمنئن بوتون قووه
سئنئز و هچ بئر شی سئزه ضرر وورمایاجاقدیر. بوندان سوئنمه یئن کی،آلتیندا ارزه

 “.روحلر سئزدن ائطاعت ادئرلر. بوندان سوئنئن کی، آدلرینیز گؤیده یازیلیب
2 ۲ 5-10:3 لرهقورئنتلی  



ک ده، جئسمه گؤره جنگ اتمئرئک. چونکی جنگئمئزئن چونکی جئسمده یرئسر
سئلحلری جئسمانی دیئللر، لکئن قاللری ییخماق اوچون تارینین قودرتئنه

لری و تارینین معرئفتئنه ضئده دوران هر باطئل شییمالئکدئرلر. بئز نظرئیهه
نی مسئحئن ائطاعتئنه اسئر ادئرئکییخیریق و هر دوشونجه . 

2 ۲ 1:7 تئموتاعوسا  
دوغرودان دا کی، تاری بئزه قورخو روحونو یوخ، قودرت، محبهت و ائنضئباط

.روحونو ورئب
12:28,29 متها   

ا اگر من ائبلئسلری تارینین روحو ائله قووورام، دمه لی تارینین پادشاهلیغی سئزه آمه
تلی بئرئنئن الوئنه گئرئب، اونون مالینی نجه اوغورلیا بئلر؟ یتئشئب. بئر آدام قووه

ل اونون قوللرینی باغلسین. او زامان الوئنی اوغورلیا بئلر  .مگر اوه
1:13 الفلسوسلولرا   

نئناوندا، سئز ده حقئقت کلمینی، نئجاتینیزین خوش خبرئنی اشئدئب ائناندیقدا، وعده
س روحو ائله مسئحده مؤهورلرندئنئز کی ،موقده

19:6 حوارئلر   
س روح اونلرین اوستونه نازئل اولدو و پولوس ارللرئنی اونلرین اوستونه قویاندا، موقده

له دانیشماغا و نبئلئک اتمه یه باشلدیلرو قرئب دئللر . 
18-16:15 مرقوس   

عئسا اونلرا ددی: ”بوتون دونیایا گدئن و ائنجئلی بوتون خالقا وعظ ادئن. ائمان گتئرئب
تعمئد اولونان نئجات تاپاجاق؛ لکئن ائمان گتئرمه ین محکوم اولجاقدیر. بو علمتلر

لهجک: منئم آدیمل ناپاک روحلری قوواجاقلر. تزه دئللرائمان گتئرنلرله گده
ر ده ائچسه هر لر، اونلرادانیشاجاقلر. ائلنلری ارللری ائله توتاجاقلر. اؤلدورن زر

جک. ناخوشلر اوستونه اللرئنی قویاجاقلر و اونلرزئیان یتئرمه یه
 “.صاغالجاقلر
1 ۱ 1:9 یوحنها  

اگر گوناهلریمیزا اعتئراف ادک، او صادئق و صالحدئر کی، بئزئم گوناهلریمیزی
.بئزه باغیشلسین و بئزی هر یامانلیقدان تمئزله سئن

20:5 چیخیش   
بله شیلرئن قاباغیندا سجده یه دوشوب عئبادت اتمه. چونکی من، سنئن تارین رب،

م. مندن نئفرت ادن آتالرین جزاسینی، اوچونجو-دؤردونجو نسئله قدر قیرتلی یر
.اؤولدلرینا چکدئره رم



109:17 مزمورلر  
ودی؛ قوی لعنت اونون اؤز باشینا گلسئن ،لعنت اتمه یی سل
 .برکتدن خوشلنمادی؛ قوی برکت اوندان اوزاق اولسون

16:16 داورلر   
آرواد بو سؤزلرله هر گون اونو زورا قویوب باش آغری ورئردی، الله کی، جانی

.بوغازینا ییغیلدی
4:26 الفلسوسلولرا   

نده گوناه اتمه یئن. قویمایین قضبئنئز یاتمامیش، گون باتسین .قضبلرنر
14:12 روملو لرا   

جکدئردمه لی هر بئرئمئز اؤزو اوچون تارییا حساب وره . 
1 ۱ 2:23 یوحنها  

اوغولو ائنکار ادن هرکس آتادان دا محرومدور. لکئن هرکس کی، اوغول اولن
.ائمانینی ائقرار اتسه، آتا دا اونوندور

14:6  یوحنها  
عئسا اونا ددی: ”یول، حقئقت و حیات منم. هچ کس آتانین یانینا گله بئلمز، مگر من

.واسئطه اولم
30-11:28 متها   

ای بوتون یورغونلر، ای یوکلری آغیر اولنلر، منئم یانیما گلئن و من سئزه راحاتلیق
کدنوره رم. منئم یوغومو گؤتورون و مندن اؤیره نئن: چونکی من حلئم و اورر

تواضؤعکارام. و جانینیزا راحاتلیق تاپارسینیز. چونکی یوغوم آسان و یوکوم
 “.یونگولدور

2 ۲ 6:2 لرهقورئنتلی  
مقبول واختدا سنه قولق آسدیم، نئجات گونونده سنه کؤمک اتدئم: ”چونکی او دیئر .

 “.باخ، ائندی ”مقبول واختدیر“، باخ ائندی ”نئجات گونودور
10:13 روملو لرا   

“.چونکی ”ربهئن آدینی چاغیران هر کس نئجات تاپاجاق
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