
Tigrinya - Beginning Spiritual Warfare Prayer Scriptures

Confession Scriptures

ወንጌል ማቴዎስ 6:10 መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ 
ምድሪ ይኹን።

ወንጌል ማርቆስ 9:24 ብኡብኡ ኣቦ እቲ ቘልዓ ዓው ኢሉ፡ ኣእምን፡ ንዘይምእማነይ ደግፎ፡ 
በለ። 

ወንጌል ሉቃስ 11:2 ንሱ ኸኣ በሎም፡ ክትጽልዩ ኸሎኹም፡ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ 
ስምካ ይቀደስ። መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ 
ምድሪ ይኹን።

ወንጌል ዮሐንስ 14:6 የሱስ ከኣ፡ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ 
ናብ ኣቦ ዚመጽእ የልቦን።

ወንጌል ዮሐንስ 17:15 ካብቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር፡ ካብ ዓለም ከተውጽኦም 
ኣይኰንኩን ዝልምን ዘሎኹ።

ያዕቆብ 4:8 ንኣምላኽ ቅረብዎ፡ ንሱውን ኪቐርበኩም እዩ። ኣቱም ሓጥኣን፡ ኣእድውኩም 
ኣጽርዩ፡ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢውን፡ ልብኹም ኣንጽሁ።

ሮሜ 6:12-14 እምብኣርሲ ንትምኒቱ ኸይትእዘዙ፡ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢኣት 
ኣይንገስ። 13/14 ትሕቲ ጸጋ እምበር፡ ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኰንኩም፡ ሓጢኣት 
ኣይመልከኩምን እዩ እሞ፡ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር፡
ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመጻ ንሓጢኣት ኣይትግበርዎ፡ ንኣካላትኩምሲ ኣጽዋር ጽድቂ 
ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ።

ዕብራውያን 9:28 ከምኡ ኸኣ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ኬርሕቕ ኢሉ ሓንሳእ እተሰውኤ 
ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዚጽበይዎ ኻልኣይ ጊዜ ብዘይ ሓጢኣት ኪግለጽ እዩ።

1 ዮሐንስ 1:9 ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ ኸብለልና፡ ካብ ኲሉ 
ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።

ዕዝራ 9:7; ዳንኤል 9:8,9 & ነህምያ 9:2 - Confess sins of fathers & rulers. 
ዕዝራ 9:13 ኣምላኽ not punish as we deserve.
መዝሙር 24:3,4 clean hands, and a pure heart stand before ኣምላኽ.
ኢሳይያስ 59:2 sin separates from ኣምላኽ.
ኢሳይያስ 64:6 our righteousness as filthy rags.
ኤርምያስ 5:25 sin withholds blessings.

Forgiveness Scriptures

ወንጌል ማቴዎስ 6:12-15 ንሕና ንዝበደሉና ኸም ዝሐደግናሎም፡ ደልና ሕደገልና። 13 ካብ 
ክፉእ ኣድሕነና እምበር፡ ናብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን 
ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ፡ ኣሜን። 14 ንሰብ በደሎም እንተ ሐደግኩምሎም፡ 
ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ኪሐድገልኩም እዩ። 15 ንሰብ በደሎም እንተ 



ዘይሐደግኩምሎም ግና፡ ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሐድገልኩምን እዩ።
ወንጌል ማቴዎስ 18:21,22 ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጐይታይ ፡ ሓወይ እንተ በደለንስ፡ 

ክንደይ ሳዕ ክሐድገሉ ክሳዕ ሾብዓተዶ በሎ ። 22 የሱስ በሎ ፡ ክሳዕ ሰብዓ ሳዕ ሾብዓተ 
እምበር። ክሳዕ ሾብዓተ ሳዕ ኣይብለካን ።

ወንጌል ማቴዎስ 18:35 ነፍሲ ወከፍኩም ነንሓው ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረ እንተ 
ዘይበልኩምሉ ፡ እቲ ሰማይዊ ኣቦይ ድማ ከምኡ ኺገብርኩም እዩ።

ወንጌል ማርቆስ 11:25,26 ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ኸሎኹም ድማ፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ 
ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ኺሕደገልኩም፡ ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተ ኣሎኩም፡ 
ሕደጉሉ። 26 ንስኻትኩም እንተ ዘይሀደግኩም ግና፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹምድማ 
በደልኩም ኣይሐድገልኩምን እዩ።

ወንጌል ሉቃስ 6:37 ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም፡ ኣይትዀንኑ ኣይክትኲነኑን ድማ 
ኢኹም፡ ሕደጉ ኺሕደገልኩም እዩ።

ወንጌል ሉቃስ 11:4 ንሕና ንዝበደሉና ዂሎም ይቕረ ንብል ኢና እሞ፡ ሓጢኣትና ይቕረ 
በለልና። ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር፡ ኣብ ፈተና ኣይተእትወና፡ በሉ።

ወንጌል ሉቃስ 17:3,4 ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ሓውካ እንተ በደለካ፡ ግንሐዮ፡ እንተ 
ተጣዕስሰ፡ ሕደገሉ። 4 ኣብ መዓልቲ ሾብዓተ ሳዕ እንተ በደለካ፡ ተጥዒሰ እናበለ ኸኣ 
ኣብ መዓልቲ ሾብዓተ ሳዕ ናባኻ እንተ ተመልሰ፡ ሕደገሉ።

ወንጌል ሉቃስ 23:34 የሱስ ድማ፡ ኣቦይ፡ ዚገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ፡ ሕደገሎም፡ 
በለአ። ንኽዳውንቱ ኸኣ ዕጭ ኣውዲቖም ተማቐልዎ።

ግብረ ሐዋርያት 8:22 እምብኣርሲ ኻብዚ ኽፍኣትካ እዚ ተነሳሕ፡ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ 
እንተ ሐደገልካ፡ ንእግዚኣብሄር ለምኖ።

ሮሜ 4:7 እቶም ዓመጻኦም እተሓድገሎም ሓጢኣቶምውን እተኸድነሎም፡ ብጹኣን እዮም።
ኤፌሶን 1:7 ብእኡ ብደሙ ምድሓን፡ ማለት፡ ከምቲ ሃብቲ ጸጋኡ ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና።
ኤፌሶን 4:32 ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም፡ ንሓድሕድኩም 

ተላዋህትን ተዳናገጽትን ኴንኩም፡ ይቕረ ተባሃሀሉ። 
ቆላስይስ 1:14 ኣብኡ ምድሓንና፡ ማለት ሕድገት ሓጢኣት፡ ዘሎና፡
ቆላስይስ 2:13-15 ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ፡ ብኣበሳኹምን ብዘይ ግዝረት ስጋኹምን 

መዊትኩም ንዝነበርኩም፡ ንኣኻትኩምውን ምስኡ ህያዋን ገበረኩም። 14 ነቲ ብሕጋጋት 
ዚቃወመናን ዚበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ኸኣ፡ ንእኡ 
መስቀል ሸንኪሩ ኻብ ማእከል ኣርሐቖ። 15 ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም 
ገፊፉ፡ ብእኡ እናፈከረሎም ከኣ፡ ብግልጺ ኣስተሐፈሮም።

1 ዮሐንስ 1:9 ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሓጢኣትና ይቕረ ኸብለልና፡ ካብ ኲሉ 
ዓመጻውን ኬንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።

1 ዮሐንስ 2:12 ደቀየ፡ ሓጢኣትኩም ስለ ስሙ ተሐዲጉልኩም እዩ እሞ፡ እጽሕፈልኩም 
ኣሎኹ።
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