
Tajiki - Spiritual Warfare Intro Scriptures

Луқо 17:5 Ва ҳаввориён ба Худованд гуфтанд: «Имони моро зиёд кун».
Румиён 10:17 Пас, имон аз шунидани ваъз аст ва шунидани ваъз ба 

воситаи каломи Худост.
Луқо 11:1 РӮЗЕ Ӯ дар ҷое дуо мегуфт, ва ҳангоме ки тамом кард, яке 

аз шогирдонаш ба Ӯ гуфт: «Худовандо! Дуо гуфтанро ба мо ёд деҳ, 
чунон ки Яҳьё низ ба шогирдонаш ёд додааст».

1 Тимотиюс 2:1-4 ПАС, дар навбати аввал хоҳишмандам, ки дуоҳо, 
илтимосҳо, тазаррӯъҳо ва шукронаҳо ба ҷо оварем барои ҳамаи 
одамон, 2 Барои подшоҳон ва барои ҳамаи ҳукуматдорон, то ки 
ором ва сокит, бо камоли парҳезгорӣ ва покӣ умр гузаронем; 3 Зеро 
ин дар назари Худо, ки Наҷотдиҳандаи мост, хуб ва писандида аст, 
4 Ки Ӯ мехоҳад, ки ҳамаи одамон наҷот ёбанд ва ба дониши ростӣ 
бирасанд.

Луқо 22:31 Ва Худованд гуфт: «Шимъӯн! Шимъӯн! Инак, шайтон 
талабгори он буд, ки шуморо мисли гандуме аз ғарбел гузаронад;

Закарё 3:1,2 - Яҳудо 1:9 Вакте ки фариштаи муқарраб Микоил бо иблис
сухан ронда, дар бораи ҷасади Мусо баҳс мекард, ҷуръат накард, ки
ҳукми маэамматкунандае ба забон ронад, балки гуфт: "Худованд 
туро ҷазо диҳад",

Эфсӯсиён 6:12 Чунки муборизаи мо на бар зидди хун ва ҷисм аст, 
балки бар зидди сарварон, бар зидди ҳукуматдорон, бар зидди 
фармонравоёни ин олами зулмот аст, бар зидди қувваҳои рӯҳии 
шарорат, ки дар афлок аст.

Эфсӯсиён 6:10,11 Ниҳоят, эй бародаронам, дар Худованд ва дар 
тавоноии қудрати Ӯ неруманд шавед. 11 Зиреҳи куллии Худоро дар 
бар кунед, то ки битавонед ба дасисаҳои иблис муқобилат намоед.

Эфсӯсиён 6:13-17 Бинобар ин, зиреҳи куллии Худоро бигиред, то ки 
дар рӯзи бад муқобилат намуда ва ҳама корҳоро анҷом дода, 
истодагӣ карда тавонед. 14 Пас, бо ростӣ камар баста ва ҷавшани 
адолатро дар бар карда, биистед, 15 Ва пойафзоли омодагиро 
барои додани башорати осоиштагӣ ба пои худ бипӯшед, 16 Дар 
айни ҳол сипари имонро бигиред, ки бо он ҳамаи тирҳои тафсони 
шарирро хомӯш карда метавонед; 17 Ва хӯди наҷотро бигиред, ва 
шамшери Рӯҳро, ки каломи Худост;

Ибриён 4:12 Зеро ки каломи Худо зинда ва таъсирбахш ва аз ҳар 
шамшери дудама тезтар аст, ва то ба ҳадди ҷудо кардани ҷон ва 



рӯҳ, буғумҳо ва иликҳо рафта мерасад, ва андеша ва ниятҳои дилро
месанҷад.

Луқо 4:8 Исо дар ҷавоби вай гуфт: «Аз Ман дур шав, эй шайтон; 
навишта шудааст, ки: "Ба Худованд Худои худ сачда кун ва танҳо 
Ӯро ибодат намо"».

Эфсӯсиён 6:18 Дар ҳар вақт дар Рӯҳ бо ҳар дуо ва илтимос дуо гӯед, 
ва ҳушьёр ва босабот буда, ҳамеша дар бораи ҳамаи муқаддасон 
илгимос кунед,

1 Самуил 17:45-47 - Довуд & Ҷолёт
Луқо 10:17-20 Он ҳафтод бо шодмонӣ баргашта, гуфтанд: «Худовандо! 

Девҳо низ бо зикри исми Ту ба мо итоат мекунанд». 18 Ба онҳо гуфт:
«Ман шайтонро мисли барқ аз осмон афтода дидам; 19 «Инак, ба 
шумо қудрат медиҳам, ки морон ва каждумон ва тамоми қуввати 
душманро поймол кунед, ва ҳеҷ чиз ба шумо зарар нахоҳад расонд; 
20 «Аммо аз он шод нашавед, ки арвоҳ ба шумо итоат мекунанд; 
балки аз он шод бошед, ки номҳои шумо дар осмон навишта 
шудааст».

2 Қӯринтиён 10:3-5 Зеро ки мо, агарчи дар ҷисм зиндагӣ мекунем, ба 
ҳасби ҷисм намеҷактем; 4 Зеро аслиҳаи ҷанги мо ҷисмонӣ нест, 
балки назди Худо боиқтидор аст барои хароб кардани қалъаҳо; 5 Мо
дасисаҳо ва ҳар баландгириро, ки бар зидди дониши Худо қиём 
мекунад, сарнагун месозем ва ҳар фикрро ба итоати Масеҳ асир 
мекунем,

Матто 16:19 «Ва калидҳои Малакути Осмонро ба ту месупорам, ва он 
чи ту бар замин бибандӣ, дар осмон баста хоҳад шуд; ва он чи бар 
замин кушоӣ, дар осмон кушода хоҳад шуд».

2 Тимотиюс 1:7 Зеро ки Худо ба мо на рӯҳи тарсу ҳаросро, балки рӯҳи 
қувват ва муҳаббат ва парҳезгорӣ додааст.

Матто 12:28,29 «Лекин агар Ман девҳоро бо Рӯҳи Худо берун мекарда 
бошам, пас Малакути Худо ба шумо омада расидааст. 29 «Ё касе чӣ
гуна ба хонаи шахси зӯроваре даромада, чизҳои вайро ғорат карда 
метавонад, бе он ки аввал он зӯроварро бибандад ва пас аз он 
хонаи вайро ғорат кунад?

Эфсӯсиён 1:13 Дар Ӯ шумо низ, чун каломи ростиро, яъне башорати 
наҷоти худро шунидед ва ба Ӯ имон овардед, бо Рӯҳулқудси мавъуд
мӯҳр зада шудаед,

Аъмоли 19:6 Ва ҳангоме ки Павлус дастҳои худро бар сари онҳо ниҳод,
Рӯҳулқудс бар онҳо нозил шуд, ва ба забонҳо сухан ронда, нубувват
карданд.

Марқус 16:15-18 Ва ба онҳо гуфт: «Ба тамоми олам биравед ва 



Инҷилро ба ҳамаи махлуқот мавъиза кунед. 16 «Ҳар кй имон 
оварда, таъмид ёбад, наҷот ҳоҳад ёфт; лекин ҳар кӣ имон наоварад,
маҳкум хоҳад шуд. 17 «Ва ин аломот ҳамроҳи имондорон ҳоҳад буд:
ба исми Ман девҳоро берун кунанд ва ба забонҳои нав сухан гӯянд; 
18 «Ва морҳоро гиранд; ва агар заҳри қотиле бихӯранд, ба онҳо 
осеб нарасонад; ва даст бар беморон ниҳанд, онҳо шифо ебанд».

1 Юҳанно 1:9 Агар мо гуноҳҳои худро зътироф кунем, Ӯ амин ва одил 
аст, ки гуноҳҳои моро биомурзад ва моро аз ҳар ноинсофй пок 
намояд.

Забур 109:17 - Яъқуб 3:10 Аз айни як даҳон баракат ва лаънат 
мебарояд. Эй бародарони ман, набояд ин тавр шавад.

ҲӮКМ - Доварон 16:16 - 2 Петрус 2:7,8 Ва Лути одилро, ки аз рафтори 
фосиқонаи шарирон ба танг омада буд, раҳо кард, - 8 Зеро ки он 
одил дар миёни онҳо умр ба сар бурда ва корхои бади онҳоро дида 
ва шунида, ҷони одилонаи худро ҳаррӯза меозурд,

Эфсӯсиён 4:26 Агар хашмгин шуда бошед, хато накунед ва нагузоред, 
ки газаби шумо то ғуруби офтоб боқй бимонад;

Румиён 14:12 Пас, ҳар яке аз мо дар бораи худ ба Худо ҳисобот хоҳад 
дод.

1 Юҳанно 2:23 Ҳар кӣ Писарро инкор мекукад, Падарро низ надорад; 
ҳар кӣ Писарро эътироф мекунад, Падарро низ дорад.

Юҳанно 14:6 Исо ба вай гуфт: «Ман роҳ ва ростӣ ва ҳаёт ҳастам; касе 
наметавонад назди Падар ояд, магар ин ки ба василаи Ман;

Матто 11:28-30 «Назди Ман оед, эй ҳамаи заҳматкашон ва гаронборон,
ва Ман ба шумо оромӣ хоҳам бахшид; 29 «Юғи Маро ба гардани худ
гиред ва аз Ман таълим ёбед, зеро ки Ман ҳалим ва фурӯтан 
ҳастам, ва ҷонҳои шумо оромӣ хоҳад ёфт; 30 «Зеро юғи Ман ҳуш ва 
бори Ман сабук аст».

2 Қӯринтиён 6:2 Зеро ки Ӯ мегӯяд: "Дар вақти мусоид туро иҷобат 
намудам ва дар рӯзи наҷот ба ту мадад кардам". Инак алҳол вақти 
мусоид аст, инак алҳол рӯзи наҷот аст.

Румиён 10:13 Зеро "ҳар кӣ исми Худовандро бихонад, наҷот хоҳад 
ёфт".

Exodus 20:5 - sin cursed to 3 & 4 generations
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