
Tigrinya - Protection Scriptures

ሕዝቅኤል 3:18 - ቆሮንቶስ 5:19,20 ኣቱም ኣሕዋተየ፡ ሓደ ኻባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተ
ዘምበል፡ ሓደ ኸኣ እንተ መለሶ፡ 20 እቲ ንሓጥእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዚመልሶ፡ ንነፍሱ
ኻብ ሞት ከም ዜድሕን፡ ብዝሒ ሓጢኣትውን ከም ዚኸድን፡ ይፍለጥ።

ሮሜ 12:21 ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ስዐሮ እምበር፡ በቲ እከይ ኣይትሰዐር።
መዝሙር  143:8,10  -  ወንጌል  ዮሐንስ  14:26  እቲ  ኣቦይ  ብስመይ ዚሰዶ  መጸናንዒ፡

መንፈስ ቅዱስ፡ ንሱ ዂሉ ኺምህረኩም፡ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ኬዘክረኩም እዩ።
መዝሙር 94:12 - ወንጌል ዮሐንስ 16:13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና፡ ንሱ ዝሰምዖ

ዘበለ  እዩ  ዚዛረብ  እምበር፡  ካብ  ርእሱ  ኣይዛረብን  እዩ  እሞ፡  ንሱ  ነቲ  ዚመጽእ
ኬፍልጠኩም፡ ናብ ኲሉ ሓቂውን ኪመርሓኩም እዩ።

ምሳሌ 27:12 - 1 ቆሮንቶስ 10:13 ሰብ ኪጾሮ ዘይኽእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ። ኣምላኽ
እሙን  እዩ  እሞ፡  ምስቲ  ፈተናኹም  ምጽዋሩ  ምእንቲ  ኽትክእሉስ፡  መውጽኢ
ገይሩልኩም ኣሎ፡ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሐድገኩምን እዩ።

ፊልጵስዩስ  2:14-16  ንኸንቱ ኸም ዘይጐየኹ ወይስ ንኸንቱ ኸም ዘይጸዐርኩ፡ ነቲ ቓል
ህይወት  ሒዝኩም  በታ  መዓልቲ  ክርስቶስ  ንትምክሕተይ  ምእንቲ  ኽትኰኑ፡  ኣብ
ማእከል እዚ ቔናንን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቅብ ዜብሎምን ግሩሃትን ሕፍቲ ዜብሎም
ውሉድ ኣምላኽ ኴንኩም፡ ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ ምእንቲ ኽትኰኑ፡
ንዂሉ ብዘይምጒርምራምን ብዘይውልውልን ግበርዎ።

ኢሳይያስ  49:4  -  ገላትያ 4:11  ኣባኻትኩም  ምናልባሽ  ንኸንቱ  ጽዒረ  ኸይከውን፡
ብዛዕባኹም እፈርህ ኣሎኹ።

ዕብራውያን 13:21  ብየሱስ  ክርስቶስ  ኣብ  ቅድሚኡ ባህ  ዜብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ
ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ዂሉ ፍቓዱ ኽትገብሩ የብቅዕኩም። ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም
ንእኡ ኽብሪ ይኹኖ። ኣሜን።

1  ቆሮንቶስ  16:15/16  ኣሕዋተየ፡ ቤት እስጢፋኖስ እታ በዂሪ ኣካይያ ኸም ዝዀነት፡
ነፍሶምውን ንምግልጋል ቅዱሳን ከም ዝመደቡ፡ ትፈልጡ ኢኹም፡ ንስኻትኩም ከኣ
ነዞም  ከምዚኣቶም  ዝበሉን  ነቶም  ምሳና  ዚዐዩን  ዚጽዕሩን  ዘበሉ  ኽትእዘዝዎም፡
እልምነኩም ኣሎኹ።

ፊልጵስዩስ 1:27/28 ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ኸይሰምበድኩም፡ እዚ ንኣታቶም
ንጥፍኣት፡  ንኣኻትኩም ግና  ንምድሓን ምልክት እዩ፡  እዚ ኸኣ  ካብ ኣምላኽ እዩ፡
መጺኤ ኽርእየኩም እንተ ዀይነ ወይስ ከየሎኹ፡ ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ
ምሳይ እናተጋደልኩም፡ ብሓደ መንፈስ ቀጥ ኢልኩም ከም እትቘሙ ምእንቲ ኽሰምዕ፡
ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዚበቅዕ ጥራይ ይኹን።

1  ቆሮንቶስ  15:58  ስለዚ፡ ፍቁራት ኣሕዋተየ፡ ጻዕርኹም ብጐይታ ኸንቱ ኸም ዘይኰነ
ፈሊጥኩም፡ ብዕዮ ጐይታ ጽኑዓት፡ ዘይትናቓነቑ፡ ኲሉ ጊዜ ዕዙዛት ኩኑ።



ቆላስይስ 4:12  እቲ ሓደ ኻባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ የሱስ፡ ምሉኣትን ብዂሉ ፍቓድ
ኣምላኽ ርዱኣትን ኴንኩም ደው ክትብሉ፡  ኲሉ ሳዕ  ብጸሎቱ ዚጋደለልኩም ዘሎ
ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ።

ኤርምያስ  15:20  -  ሮሜ 8:31  እምብኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገርዚ እንታይ ክንብል ኢና፧
ኣምላኽ ምሳና ኻብ ዀነኸ፡ መን እዩ ዚቃወመና፧

ኤርምያስ  15:21  -  ወንጌል  ማቴዎስ  6:13  ካብ  ክፉእ  ኣድሕነና  እምበር፡  ናብ  ፈተና
ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ፡ ኣሜን።

መዝሙር 55:18 - 1 ዮሐንስ 4:4 ኣቱም ደቀይ፡ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም፡ ካብቲ
ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዚዐቢ ስለ ዝዀነ፡ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎም
ኣሎኹም።

ሕዝቅኤል  30:24 -  ወንጌል ሉቃስ  1:51  ሓይሊ ብቕልጽሙ ገበረ፡ ንዂሩዓት ብሓሳብ
ልቦም ዘረዎም።

ራእይ ዮሐንስ 3:18 ምእንቲ ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ኻባይ ክትዕድግ፡ ሕፍረት
ዕርቃንካ  ምእንቲ  ኸይቅላዕን  ክትክደንን  ከኣ  ጻዕዳ  ኽዳውንቲ፡  ምእንቲ  ኽትርኢ
ነዒንትኻ ኽትኰሐለሉውን ኲሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣሎኹ።

1 ዮሐንስ 3:17 ግናኸ ዝዀነ ይኹን ጥሪት እዛ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ኸሎ
እናረኣዮስ ድንጋጹ ዚዐጽወሉ፡ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር፡

ኢሳይያስ  50:4 -  ወንጌል ሉቃስ  21:14/15  ኣነ ንዂሎም መኻራኽርትኹም ምቅዋሙን
ምምጓቱን  ዘይከኣሎም  ኣፍን  ጥበብን  ክህበኩም  እየ  እሞ፡  ስለዚ  ብኸመይ  ከም
እትመልሱ፡ ቅድም ከይትሐልዩ፡ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ።

ኤፌሶን 6:10-12 ብዝተረፈስ፡ ኣሕዋተየ፡ ብጐይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ። 11-12 እቲ
ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ
እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር፡ ምስ ስጋን ደምን ኣይኰነን እሞ፡ ንፍሕሶ ሰይጣን
ምቅዋሙ ምእንቲ ኽትክእሉስ፡ ኲሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ።

መዝሙር 18:39 - 1 ቆሮንቶስ 15:24/25 ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳዕ
ዚገብሮም፡ ክነግስ ይግብኦ እዩ እሞ፡ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ምስ ሰዓረ፡ እታ
መንግስቲ ንእግዚኣብሄር ኣቦ ምስ ወፈየ፡ ሽዑ እዩ መወዳእታ ዚኸውን።

2  ሳሙኤል 22:40 -  ቆላስይስ 1:11  ብሓጐስ ብጽንዓት ዘበለ ዂሉ፡ ንብዘሎ ትዕግስትን
ዓቕልን ብሓይሉ ኽብሩ በርቲዕኩም፡

መዝሙር  89:43  -  ኤፌሶን 6:13,14  ስለዚ  በታ  እክይቲ  መዓልቲ  ምቕዋም ምእንቲ
ኽትክእሉ፡  ኲሉ  ምስ  ኣስለጥኩምውን  ደው  ክትብሉስ፡  ብዘሎ  ኣጽዋር  ኣምላኽ
ኣልዕሉ።  14  ደጊም ሕቜኹም ብሓቂ ተዐጢቕኩም ድርዒ ጽድቂውን ተኸዲንኩም
ቁሙ።

ሕዝቅኤል  13:6 -  ወንጌል ማርቆስ 13:22  ናይ ሓሶት ክርስቶሳትን ናይ ሓሶት ነብያትን
ኪትንስኡ እዮም እሞ፡ እንተ ተኻእሎምሲ፡ ነቶም ሕሩያትውን ኬስሕቱ፡ ትእምርትን
ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም።



1  ቆሮንቶስ  14:7/8  እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምጺ እንተ ኣድሀየኸ፡ መን እዩ ንወግእ
ዚስለፍ? እቲ ህይወት ዜብሉ እሞ ድምጺ ዜድሂ ኸም እኒ እምብልታ ወይስ መሰንቆ
ዘመሰለ ፍሉይ ቃናታት እንተ ዘየድሀየ፡  እቲ ብእምብልታ ወይስ ብመሰንቆ ዚቃነ
ኸመይ ገይሩ ይፍለጥ?

ወንጌል ሉቃስ 10:19 እንሆ፡ ተመንን ዕንቅርቢትን ኲሉ ሓይሊ ጽላእን ክትረግጹ ስልጣን
ሂበኩም ኣሎኹ፡ ዚጐድኣኩም ከኣ የልቦን።

2  ቆሮንቶስ  7:10  ማለት፡ ጓሂ ኸም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን ዚኸውን ዘይትጠዐሰሉ
ንስሓ የምጽእ፡ ጓሂ ዓለም ግና ሞት እዩ ዜምጽእ።

2  ጢሞቴዎስ 2:25,26  ምናልባሽ እግዚኣብሄር ንሓቂ ምእንቲ ኺፈልጥዋ ኢሉ፡ ንስሓ
እንተ ሀቦም፡ ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም፡ 26 ፍቓድ ኣምላኽ ኪገብሩ
ኢሉ ምስ ኣውጽኦም፡  ንሳቶም ካብ መፈንጠራ ድያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም
ይምለሱ እዮም።

ነህምያ 4:15 -  ግብረ ሐዋርያት 5:38/39 ሕጂ ኸኣ፡ እዚ ምኽሪ እዝን እዚ ግብሪ እዝን
ካብ ሰብ እንተ ዀይኑ፡  ኪፈርስ እዩ።  ካብ ኣምላኽ እንተ ዀይኑ ግና፡  ግብሮም
ከተፍርሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ፡ ምስ ኣምላኽ ክትብኣሱ ኸይትርከቡስ፡ ነዞም
ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም፡ ገለ ኣይትበልዎም፡ እነግረኩም ኣሎኹ።

መዝሙር  73:24  -  ቆሮንቶስ  1:5  ሓደ  ኻባኻትኩም ጥበብ እንተ  ጐደለቶ  ግና፡  ነቲ
ኸየስተሐፈረ ንዂሉ ብልግሲ ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ፡ ኪውሀቦውን እዩ።

ኤርምያስ 1:18 - as a defenced city, and an iron pillar, and brasen walls against
evil

መዝሙር 76:3 - ኣምላኽ break weapons & battle
ኤርምያስ 6:27 - as a tower & fortress 
ዘሌዋውያንን 26:19 - ኣምላኽ break the pride of your power; & make heaven as

iron, & earth as brass:
ዘሌዋውያንን 26:37 - no power to stand
ዘዳግም 23:5 ኣምላኽ turn curse into blessing
2 ነገስት 19:34 ኣምላኽ defend
እዮብ 15:24 ready to battle
1 ዜና መዋዕል 12:8 fit for battle
1 ዜና መዋዕል 12:33,38 expert in war, keep rank 
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