
Kambaata - Protection Scriptures

ሕዝቅኤል 3:18 - ያቆቤ ሶህኑተ 5:19/20 ኢ ህዛከ! ክዕኔኤ ሜሬሪች መቱ ገሬ ዎቄች ሉጨሞደ ዎሉስ መንቹ
ገሬበ ፈንቀሼስደ ባጢላሙ ሉሰ ዎቄች ፈንቀሺንተስ ባጢላም ፎል ሬሆች ፈእሼሃ። አሞ በትናሹ ባጢሉስ
አጉረመኖገ አሴገ ደጉን።

ሮሜ ሶህኑተ 12:21 ሂለረ ደናሞ ጠሂን ቄል በጋን ሂላሪ ቄለንቶት።

መዝሙር ዳዊት 143:8,10 - ዮሃንሴ መጣፈ 14:26 እኮዳ አኑኤ ኢ ሱዕሚን ሶሀኖ ቃርሳንቹ ጡማንቹ አያኑ
ሆረንከረ ሮስሰኖዕኔ እሶት። አሞ አን ኩሎንክዕኔ ጠሀ ሆረንከ ቃጌነንተገ አሰኖክዕኔ።

መዝሙር ዳዊት 94:12 - ዮሃንሴ መጣፈ 16:13 ገሬ አያኑ ዋሎ ጃተ ገሬበ ሆረንከ አወንሰኖክዕኔ። ዳፉንኩስ
እስ ጠሃቀኖ መጮጬሃረ በጋን ገጊችስ ሜጡራ ጠሃቀኖበአ። እስን ከ ዘኩ ዋለኖ ጠሀ ኩለኖክዕኔ።

አጉዲሻን 27:12 - 1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 10:13 መናን ኢለኖሀኒች አነኑ ሀዉ ክዕኔኤ አሌን ኢልምበአ።
ዳፉንኩስ  መቄችዕኔ  አሉዲን  እኬ  ዎቄን  ሀውቴኑንተ  ሰዕምዩምቡ  መገኑ  አመዕነሜሃ።  እስን  ሀወስ  እየቂ
ደንድቴኑንተ ሀዊንተስን በርግ ሀዊችስ ፉልቴነንተ ዎቃ ቅጠንሰኖክዕኔ።

ፍልጵሱስ ሶህኑተ 2:16 ህከኒ ጠለንከ ደጉጆምሀንጋ ጠለንከ ሁጀቾምሀንጋ እሁዕናች ክርስቶሱ ፈንቀል ዋለኖ
በር ቦልጣምሩ ሄኡንተኤ ሄቸ ላገተ ቃርስቴን አፍዬ።

ኢሳይያስ 49:4 - ገላትይ ሶህኑተ 4:11 ህከኒ አን አይደጎ ክዕኔኤ ይ ኦርበኦሚ ጠለ በአኖንዶ ይ ዋጀዮም።

እብር-መን  ሶህኑተ 13:21  ሰውተስ  ዊንሽቴነንተረ  እኬኑንተ  ደናሜ  ሁጄ  ሆራንከ  ቅጠንሱክዕኔ።  እሱ
በጅቀንሰኖረንከ ዬሱስ ክርስቶስ ዉዲን ክዕኔኤን ሁጀቱን። እሲንከ ዶሊ ሆሪ አብኑ እሁንስ፤ አሚዕን።

1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 16:15 ኢ ህዛከ! አካይ ባዶን ብርስት መገኑ አመዕንቶሩ እስጥፋኖሴ ምን መነ እኮጋ
እሶኦንት አመዕናኑ ካዕልቶተ ገገሰ ህግስ ኣስቶጋ ደጌነንተ።

ፍልጵሱስ ሶህኑተ 1:27 እሁን በጋን ዋልኬእ ጡጆንክዕኔዳ እንዶ ክዕኔኤች ቄዕሬምዳ ሜጦ ዎዘኒን ምሽራች ላገ
አመዕነትተኔ ሜጦማን ሁጀቴነን ሜጦ ሰውቲን ኡሪ ደንድቴንተገ ሄቸዕኔተኔ አን መጮጩንተ ክርስቶስ ምሽራች
ላጋ ሀስሰኖገ ሄእዬ።

1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 15:58 ህከኒ ኢተንቴንተ ኢ ህዛከ! ቃርቴን ኡርዬ። ቀርቾ ዬሱሲ ሁጀቴነንተ ሁጅት
ጠለለተ እኩምቦገ ደጌነንተተኔ ሌንቄቅቴኑዕናች ቀርቾ ዬሱስ ሁጅተ ሆረንተ ጃተ ሁጀችዬ።

ቆላስያስ ሶህኑተ 4:12 ክዕኔኤ ዉድቢ እኮ ዬሱስ ክርስቶስ ሁጀታንቹ ኤጳፍረ «ጡመ» ያዮዕኔ። መገኑ ሀሰኖረ
ሆረንከ ደጌን ዊማከተ እኬኑንታ ቃርቴን ኡርቴኑንታ ሆረንተ ጃተ ክዕኔኤተኔ መገኑ ኡጪን አጰመዮሃ።

ኤርምያስ  15:20 -  ሮሜ ሶህኑተ 8:31  ህከደ ከን ጠሂ መ ይናም?  መገኑ ኔሳን በርገም ሄኦች ኡርጨመኖኔ
አዬት?

ኤርምያስ 15:21 - ማቶሴ መጣፈ 6:13 ሂልማች ፈእስኔ በጋን ኬነንቻን ኣግሶትኔ። ዎሞመት፥ መቆሁ አብኑሁ
ዶሊ ሆሪንከ ኬሳ እሁን፤ አሚዕን› ይቴን ኡጭዬ።

መዝሙር ዳዊት 55:18 - 1 ዮሃንሴ ዎነ ሶህኑተ 4:4 ኢ ኦሶ!  አዕኖኦት መገንየረ። ክዕኔኤን ዮኢ ተን ኡለ
አሌን ዮሀኒች አበኖተኔ እሶኦተ ቄልቴንተ።

ሕዝቅኤል  30:24 -  ሉቃሴ መጣፈ 1:51  አንጋንተስን ቃረተ ሁጅተ ሁጀቼእ። ቦልጥታ መነንከ ዎዘንሰ
ሰውቲንን ብነኤእ።

ጫክ መጣፈ 3:18  አት ቀባጣሙ እኮተ ጊራን ሺል መኬ ዎርቀ፥ ሸይዱክ ጡደሙምቦገ ኦደቅትየን ከልመክ
ማጡንተ ዎጁተ ኦድሸታ ጠበት ጡዲ እሌንተክ ቡዕርታንት እሌ ዘቡሃ ኤሳች ህዕርታንትገ ሰዛንኬ።

1 ዮሃንሴ ዎነ ሶህኑተ 3:17 ጠሁ እኮዳ ተን ኡለ አል ቀባጡት ዮስ መንቹ ሀዋንቹ ህዞስ ጡጅ ቅሽጡምቡሲ
እኮደ መገኖን ዮ ኢተት እሶን ሀትክ ሄኣእ?

ኢሳይያስ 50:4 -  ሉቃሴ መጣፈ 21:15  ዳፉንኩስ አን ዲናካችዕኔ አዪ ኡርጨሞተ እንዶ ጎምበቀሞተ



ደንዱምቡተ ላገታ ቆርመታ ኣሳንክዕኔ።
ኤፌሶን ሶህኑተ 6:10-12  ዘካንቾንን  ቀርቾ ዬሱሳኒ  መቄስ ቃርማኒ  ቃርዬ።  11 አሞ ሼጣንች ሂልማን

ኡርጨሚ ደንድቴኖተ መገን ኦል ኦዳተ ሆረንተ ኦደቅዬ። 12 ዳፉንኩስ ነኦት ኡጀቀማሚ ቦብር አሌን ዮ ሂለ
አያን ጎጎቲኔት፥ አወንሳኒኔት፥ ዳናካኔቲ ከን ቱንሶ ዶል ገሻኒኔቲ በጋን ማሊኔቲ ቄጊኔቲበአ።

መዝሙር ዳዊት 18:39 - 1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 15:25 ዳፉንኩስ መገኑ ዲናከስ ሎካችስ ዎሮዲን አሰኖ
ኢለንቀጤች ክርስቶሱ ዎሞዕሙ ሀስሰኖስ።

2 ሳሙኤሊ ለንክ ሶህኑተ 22:40 - ቆላስያስ ሶህኑተ 1:11 ህትጉንተ ሆራንከ ጠሃን እየቂን ቃርቴኖተ
አባንስ መቄች ቃርመተ ደቂ ደንድቴነንተ።

መዝሙር ዳዊት  89:43 -  ኤፌሶን ሶህኑተ 6:13,14  ህከኒ ሂሉ በሩ ዋሎ ጃተ ኡርጨሚ ደንድቴኖታ
ሆረረንከ ጦፌን ኡሪ ደንድቴኖታ መገን ኦል ኦዳተ ሆረንተ አጵዬ።  14/15 አቼ የመዙዕኔ ገሬን ቆዕርቴን፥
ሃሙተ እፍሰኖ ሙጩርመ ኦል ኦዳተ ሃሞንተዕኔ ዎዕርቴን፥ ጡም ምሽራች ላጋ ቅጠንቴኒ እሴንተ ጫምገ
ሎካንተዕኔ ዎዕርቴኒ ኡርዬ።

ሕዝቅኤል 13:6 -  ማርቆሴ መጣፈ 13:22  ቆጰን ህራጋኑሁ ቆጰን ክርስቶሰቲ ኬኣእ። እሶኦንት ደንዴሾሰደ
መገኑ ዶዕሬ መነሃ ሉስሶተ መላታ ማለሉታ አታእ።

1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 14:8 አሞ መላት ሮሰንቱምቦ ላጋን ቡሴመደ ኦሊ መሪ ቅጠመኖ አዬት?

ሉቃሴ መጣፈ 10:19  ህኩዕኒን፥ አን ዎረሃ ‹ግንጠ› ዬኖ መርዛሙ ቆጨንቸሃ ሃንቴነንተነ ዲን መቆ ሆረንከ
ኤጌዲ ደንድቴነንተ መቆ ኣሳንክዕኔ። ጌነኖዕኔሩንኩ ሜጡሩ ዮበአ።

2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 7:10 መገን ሰውትጊን እኮ ክቼቹ ባጢለ ቢረ ዬን ፈኤኖገ አሰኖተኔ ጋብሰኖበአ።
ጠሁ እኮዳ ተን ኡለ አል ክቼቹ ሬሁተ ኤበኗ።

2 ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 2:25,26 አይደጌ መገኑ ባጢለ ቢረ ይነ ገርተ ደግ ሳመ ኣሶሰተ ደንደኖተኔ እሲን
ኡርጨንታ ኬኑ ማሽማን ጠበአኖ እሁ ሀስሰኖስ። 26 ህትጎንን ዎዘኑሰ ፈንቀልየን ሰውተስ ዊንሽቱንተ ኡሱር
አፎሰ ሼጣንች ዎሻዲች ቡቅጭታእ።

ነህምያ 4:15 -  ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 5:38 ህከኒ ቴሱ ያንክዕኔ ከን መኒች አነነ እክዬ። አጉርዬሰን። ኩ
ሰውቱ እንዶ ት ሁጅት መኒች እኬደ በኣእ።

መዝሙር ዳዊት 73:24 - ያቆቤ ሶህኑተ 1:5 ክዕኔኤች አዬሃ መሌሱ ኮቾስደ ገዱዕናች ቢዝማን ሆሪንከ ኣሰኖ
መገኑ ኡጩን። እሲንከ ኣሰመኖስ።

ኤርምያስ 1:18 - as a defenced city, and an iron pillar, and brasen walls against evil
መዝሙር ዳዊት 76:3 - God break weapons & battle
ኤርምያስ 6:27 - as a tower & fortress 
ዘሌዋውያን 26:19 - God break the pride of your power; & make heaven as iron, &

earth as brass:
ዘሌዋውያን 26:37 - no power to stand in battle
ዘዳግም 23:5 God turn curse into blessing
2 ነገሥት ለንክ ሶህኑተ 19:34 God defend
እዮብ 15:24 ready to battle
1 ዜና መዋዕል ዎነ ሶህኑተ 12:8 fit for battle
1 ዜና መዋዕል ዎነ ሶህኑተ 12:33,38 expert in war, keep rank in battle.
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