
Tigrinya   - Spiritual Warfare Introduction Scriptures

ወንጌል ሉቃስ 17:5 ሃዋርያት ድማ ንጐይታ፡ እምነት ወስኸና፡ በልዎ።
ሮሜ 10:17 እምብኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ፡ ምስማዕውን ብቓል ክርስቶስ 

እዩ።
ወንጌል ሉቃስ 11:1 ኰነ ድማ፡ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ኺጽሊ ጸኒሑ፡ ምስ ወድኤ፡ ሓደ 

ኻብ ደቀ መዛሙርቱ፡ ጐይታይ፡ ከምቲ ዮሃንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሀሮም፡ 
ምጽላይ ምሀረና፡ በሎ።

1 ጢሞቴዎስ 2:1-4 እምብኣርከ ስለ ዂሉ ሰብ፡ ብዂሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሀዲእና
ብዘይ ህውከት ምእንቲ ኽንነብርሲ፡ ስለ ነገስታትን ስለ ዂሎም መኳንንትን 
ልማኖን ጸሎትን ምህልላን ምስጋናን ኪግበር፡ ቅድሚ ዂሉ እምዕድ ኣሎኹ። 
እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዂሉ ሰብ ኪድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂውን ኪመጽእ ዚፈቱ
እግዚኣብሄር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ።

ወንጌል ሉቃስ 22:31 ስምኦን፡ ስምኦን፡ እንሆ፡ ሰይጣን ከም ስርናይ ኪሐሕየኩም 
ተመነይ።

ዘካርያስ 3:1,2 - ይሁዳ 1:9 ሚካኤል፡ እቲ ሊቀ መላእኽቲ፡ ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ 
ምስ ድያብሎስ እናተኻራኸረ ምስ ተማጐተ፡ እግዚኣብሄር ይግናሕካ፡ ደኣ በሎ 
እምበር፡ ፍርዲ ጸርፊ ኺዛረቦ ኣይደፈረን።

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።

ኤፌሶን 6:13-17 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። 15
ነቲ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው 
በሉ። 16 ምስናይ እዚ ዂሉ ነቲ ናይቲ ኽፉእ ርሱን መንትግ ዘበለ ኸተጥፍኡሉ 
እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። 17 ናይ ምድሓን ቊራዕ ርእሲ ኣእትዉ፡ ናይ 
መንፈስ ሰይፊውን፡ ማለት ቃል ኣምላኽ፡ ሐዙ።

ዕብራውያን 4:12 ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ እሞ፡ ካብ ክልተ ዝኣፉ 
ሰይፊ ዚበልሕ እዩ፡ ነፍስን መንፈስን፡ መፈላልዮ ኣካላትን ኣንጒዕን ክሳዕ 
ዚፈላሊ ዚሰጥም፡ ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዚፈርድ እዩ።



ወንጌል ሉቃስ 4:8 የሱስ ከኣ፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ስገድ፡ ንእኡ በይኑ ኸኣ 
ኣምልኽ፡ ጽሑፍ እዩ እሞ፡ ካባይ ርሐቕ፡ ሰይጣን፡ ኢሉ መለሰሉ።

ኤፌሶን 6:18 ብዂሉ ጸሎትን ልማኖን ኲሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸሌኹም እሞ፡ 
ምስናይ እዚውን ብዂሉ እናተጸመምኩም፡ ስለ ዂሎም ቅዱሳን ብጸሎት 
ንቕሑ፡

1 ሳሙኤል 17:45-47 - ዳዊት & Goliath
ወንጌል ሉቃስ 10:17-20 እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከኣ፡ ጐይታይ፡ ኣጋንንቲ ድማ 

ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ፡ እናበሉ ብሓጐስ ተመልሱ። 18 በሎም፡ ሰይጣን ከም
መብረቕ ካብ ሰማይ ኪወድቕ ከሎ ርኤኽዎ። 19 እንሆ፡ ተመንን ዕንቅርቢትን 
ኲሉ ሓይሊ ጽላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣሎኹ፡ ዚጐድኣኩም ከኣ 
የልቦን። 20 ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ እተጻሕፈ ደኣ፡ ኣዚኹም ተሐጐሱ 
እምበር፡ መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም፡ በዚ ኣይትተሐጐሱ።

2 ቆሮንቶስ 10:3-5 ብስጋ እንመላለስ ክነስና እኳ፡ ከም ስጋስ ኣይንዋጋእን ኢና። 4 
ኣጽዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እዩ 
እምበር፡ ስጋዊ ኣይኰነን፡ 5 ብእኡ ኸኣ ሓሳባትን ምስ ፍልጠትን ኣምላኽ 
ንዚጻላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኲሉን እናፍረስና፡ ኲሉ ኣእምሮውን ንምእዛዝ 
ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና።

ወንጌል ማቴዎስ 16:19 መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ፡ ኣብ ምድሪ 
ዝኣሰርካዮ ዂሉ ኣብ ሰማይ እሱር ኪኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ 
ዂሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ።

2 ጢሞቴዎስ 1:6/7 በዚ ምኽንያት እዚ፡ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን 
ቅጽዓትን እምበር፡ መንፈስ ፍርሃት ኣይሀበናን እሞ፡ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ 
ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ ኤዘክረካ ኣሎኹ።

ወንጌል ማቴዎስ 12:28,29 ኣነ ነጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውጽኦም ካብ ኰንኩ 
ግና፡ እንሃ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መጸት። 29 ወይስ ቅድም ነቲ ሓያል
ከይኣሰረ፡ ናብ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቓሑኡ ኺብዝብዝ ዚኽእል መን ኣሎ፧ 
ድሕርዚ እዩ ቤቱ ዚብዝብዝ።

ኤፌሶን 1:13 ንስኻትኩምውን ብእኡ ቓል ሓቂ፡ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል፡ ምስ 
ሰማዕኩም ብእኡውን ምስ ኣመንኩም፡ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ 
ተሐተምኩም።

ግብረ ሐዋርያት 19:6 ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ከኣ፡ መንፈስ ቅዱስ 
ናባታቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን።

ወንጌል ማርቆስ 16:15-18 በሎም ድማ፡ ናብ ኲላ ዓለም ኪዱ፡ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ
ወንጌል ስበኹሉ። 16 ዝኣመነን እተጠምቀን ኪድሕን፡ እቲ ዘይኣመነ ግና 



ኪዂነን እዩ። 17 ነቶም ዚኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ኺስዕቦም እዩ፡ 
ብስመይ ኣጋንንቲ ኼውጽኡ፡ ብሓድሽ ልሳን ከኣ ኪዛረቡ፡ 18 ኣትማን ኪሕዙ 
እዮም፡ ዚቐትል እንተ ሰተዩ ኸኣ፡ ከቶ ኣይኪጐድኦምን እዩ፡ ኣእዳዎም ኣብ 
ሕሙማት ኬንብሩ ንሳቶምውን ኪሐውዩ እዮም።

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

መዝሙር 109:17 - ያዕቆብ 3:10 ካብ ሓደ ኣፍሲ ምርቓን መርገምን ይወጽእ። 
ኣሕዋተየ፡ እዚ ኸምዚ ኪኸውን ኣይግባእን እዩ።

መሣፍንት 16:16 - 2 ጴጥሮስ 2:7,8 ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዚስቀ 
ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሐኖ፡ 8 ማለት፡ እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ኪነበር 
ከሎ፡ ኣብ ጸጽባሕ በቲ ዚርእዮን ዚሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመጻኦም፡ እታ ጻድቕ 
ነፍሱ ትስቀ ነበረት።

ኤፌሶን 4:26 ኰርዩ ሓጢኣት ከኣ ኣይትግበሩ። ኣብቲ ዂራኩም ጸሓይ 
ኣይትዕረብኩም።

ሮሜ 14:12 እምብኣርሲ ነፍሲ ወከፍና በብናይ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ኪህብ 
እዩ።

1 ዮሐንስ 2:23 ነቲ ወዲ ዚኽሕዶ ዘበለ ዂሉ፡ ንእኡ እቲ ኣቦ የብሉን፡ ነቲ ወዲ 
እተኣመነ ግና፡ ነቲ ኣቦ ኣለዎ።

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

ወንጌል ማቴዎስ 11:28-30 ኣቱም ኲልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡ ኣነ 
ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። 29/30 ኣነ ለዋህ እየ፡ ልበይውን ትሑት፡ ኣርዑተይ 
ፈኲሽ፡ ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ፡ ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ፡ 
ንነፍስኹም ከኣ ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኺም።

2 ቆሮንቶስ 6:2 ብቕብልቲ ጊዜ ሰማዕኩኻ፡ ብመዓልቲ ምድሓን ከኣ ረዳእኩኻ፡ 
ይብል እዩ እሞ፡ እንሆ፡ እታ ቕብልቲ ጊዜ ሕጂ እያ፡ እንሆ፡ እታ መዓልቲ 
ምድሓን ሕጂ እያ።

ሮሜ 10:12/13 ማለት፡ ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሄር ዚጽውዕ ዘበለ ኺድሕን እዩ፡
ንሱስ ሓደ ጐይታ እዩ፡ ነቶም ዚጽውዕዎ ዂሎምውን ሃብታም እዩ እሞ፡ ኣብ 
መንጎ ኣይሁዳውን ጽርኣውን ሌላን ጒሌላን የልቦን።

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

Pastor T. John Franklin
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