
Kambaata   - Spiritual Warfare Introduction Scriptures

ሉቃሴ መጣፈ 17:5 ሶቀማኑ ቀርቹ ዬሱሰ «ሀእ አመዕነቱ በርግኔ» ይቶስ።

ሮሜ ሶህኑተ 10:17 አቼ አመዕነቱ ዋለኖ መጮጪኔት። መጮጬኖሲንኩ ክርስቶስተኔ ኩለንቶ ላጋቼት።

ሉቃሴ መጣፈ 11:1 መቱ በር ዬሱሱ መቴ መዕኔን መገኑ ኡጨዮ እኬ። መገኑ ኡጭ ኬኦ ጃንተ አወናኒችስ 
መቱ «ቀርቾ! ዮሃንስ አወናኑስ መገኑ ኡጬኖገ ሮስሾገንከ አቲ መገኑ ኡጬኖገ ሮስስኔ» ዬስ።

1 ጥማቶሴ ዎነ ሶህኑተ 2:1-4 አቼ ነኦት መገኑ አጉዲን፥ ሙጩርማኒ ጡሚኒ ጋጊሀኔ ሄዕኖተ መኒ ሆሪንከ፥
ዎማካሃ አባኖ ሆሪንካ መገኑ ጠዕሙ፥ እሶኦ ቆደ መገኑ ኡጩሁ መገኑ ገለጡሁ ሀስሰኖገ ሆራሪችን ብርስ 
ሰዛም። ህኩንን መኑ ሆሩንኩ ፈኡንታ ገርተ ደግበ ኢሉንታ ሀሰኖ ፈእሳንቿኔ መገን ብሬን በሬዳኒ 
በጅቀንሰኗኒ።

ሉቃሴ መጣፈ 22:31 ዬሱሱንኩ «ስሞኔ! ስሞኔ! ሼጣንቹ አለስገ ነጠፎዕኔተ ቃርስ ሀሾ።
ዘካራሴ 3:1,2 - ይሁድ ሶህኑተ 1:9 ጠሁ እኮዳ መገን ሰሜ ሶቀማን አወንሳንቹ ምከኤል ሙሴ ሬሽተኔ 

ዳቡሎሴን ኦደሞ ጃተ «ቀርቹ አሙዕሮሄ» ዬስ በጋን ቦሮዕረንች ላገተ አሌንተስ ፍርዲ ሀስምበአ።
ኤፌሶን ሶህኑተ 6:12 ዳፉንኩስ ነኦት ኡጀቀማሚ ቦብር አሌን ዮ ሂለ አያን ጎጎቲኔት፥ አወንሳኒኔት፥ ዳናካኔቲ ከን 

ቱንሶ ዶል ገሻኒኔቲ በጋን ማሊኔቲ ቄጊኔቲበአ።
ኤፌሶን ሶህኑተ 6:10,11 ዘካንቾንን ቀርቾ ዬሱሳኒ መቄስ ቃርማኒ ቃርዬ። 11 አሞ ሼጣንች ሂልማን ኡርጨሚ

ደንድቴኖተ መገን ኦል ኦዳተ ሆረንተ ኦደቅዬ።
ኤፌሶን ሶህኑተ 6:13-17 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። 16 ህከን 
ሆራንን በርግቴን ጊረ ለበንገ እሀኖረ ህኩስን ሼጣንቹ አሌንተዕኔ ቶረኖረ ሆረንከ በእሲ ደንድቴነንተ አመዕነት 
ዎልተ ኬእሽዬ። 17 አሞ ቦቆን ቆሜገ ዎዕሬኖ ፈእ ኦል ኦዳታ ጡማንቾ አያን ብሰሃ አጵዬ። ህኩ ብሱንኩ 
መገንተ ላገ።

እብር-መን ሶህኑተ 4:12 መገን ላገት ሄኣታኒ ሁጀታታኒ። ለሞ ዉዲን ሙረኖ ብሲቺ አብስ ኢጳሸተ። ፎል፥ 
ሰውተ፥ ቡንቹሃ ቆህሃ ሁሩርት ኣጋታ። ዎዘን ኣዜን ዮራ ቁልጡሲ አነነ አስት ደጋታ።

ሉቃሴ መጣፈ 4:8 ዬሱሱንኩ « ‹ቀርቿንክ መገኒ ሰገድ፤ እሲ ጠሊ አዘዘም› የመም ጣፈሜእ» ይ ፈንቀሼስ።
ኤፌሶን ሶህኑተ 6:18 ሆረንተ ጃተ ሀስሰኖዕኔሪ ሆሪንከ ኡጭቴነን ጡማንቾ አያኒን መገኑ ኡጭዬ። ህትጎንን 

ሆጌኑዕናች በቅቴን ጡማኒ ሆሪንከ መገኑ ኡጭዬ።
1 ሳሙኤሊ ዎነ ሶህኑተ 17:45-47 - David & Goliath
ሉቃሴ መጣፈ 10:17-20 ለመላዱሙንኩ አወናኑ ሶሀንቶቢች በጅጎን ፈንቀልት «ቀርቾ! ሱዕሚንተክ ሀቡሱሁ 

አዘዘሜኔ!» ይቶእ። 18 ዬሱሱንኩ «ሼጣንቹ በንቆገ ሰሜች ኡበንየን ጡጆም። 19 ህኩዕኒን፥ አን ዎረሃ 
‹ግንጠ› ዬኖ መርዛሙ ቆጨንቸሃ ሃንቴነንተነ ዲን መቆ ሆረንከ ኤጌዲ ደንድቴነንተ መቆ ኣሳንክዕኔ። 
ጌነኖዕኔሩንኩ ሜጡሩ ዮበአ። 20 ጠሁ እኮዳ ሱዕሙዕኔ ሰማን ጣፈሞተኔ በጅግዬ በጋን ሀቡሱ 
አዘዘሞክዕኔተኔ በጅጌኖችዬ» ዬሰ።

2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 10:3-5 ዳፉንኩስ ነኦት መሃ ተን ኡለ አሌን ሄዕኖምዳ ተን ኡለ አል መንገ 
ኦለማምበአ። 4 ኒ ኦል ኦዳንት ግምበ ዝሪ ደንዴሰኖ መገን መቆ ዮሃረ በጋን ተን ኡለ አል ኦል ኦዳገ ዮሃረበአ።
5 ህከኒ መገኑ ደጌኖበ ከንታ ኦደታ ቦልጥ ጠሀሃ ሆረንከ በእንሳም። አሞ ዎዘነ ሆረንከ ቀፈንድ ክርስቶሲ 
አዘዘመኖገ አስናም።

2 ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 1:7 ዳፉንኩስ መገኑ መቄቢሃ ኢተነ ገገ ኤጌጥ ዎዘኒቺ ህግየን ዋጅ ዎዘነ 



ኣስምበኔ።
ማቶሴ መጣፈ 12:28,29 አን ሀቡሰ ፉሻሚ መገን አያኒን እኬደ አቼ መገን ዎሞመት ክዕኔኤበ ዋልቴእ። 29

መቱ መንቹ መቱ ቆጠረ መንቹ ኡሱሩምቦች ምንስ ቢጭ ኣግ ሄቸስ ቦጎተ ሀትክ ደንደኖ? እኮዳ ህከ ቆጠረ 
መንቹ ኡሱሮሀኒች ዘኪን ሄቸስ ቦጊ ደንደኖ።

ኤፌሶን ሶህኑተ 1:13 ገሬ ላገተ ህኩስን ፈእኔ ምሽራች ላገተ መጮቴን ክርስቶሳን አመዕንቴንተሪ ተሳ አሰሞ 
ጡማንቹ አያኑ ማተብገ ዎቀረሜዕኔ።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 19:6 አሞ ጳዉሎስ አንገስ እሶኦ አሌን ኡጄ ጃተ ጡማንቹ አያኑ እሶኦ አሌን ድሬሃን 
ዎሌ ላጋን ጠሃቶእኒ ህራጎእኒ።

ማርቆሴ መጣፈ 16:15-18 ዬሱሱንኩ «ሆረንከ ባዱ መርዬ። መኒ ሆሪንከ ምሽራች ላገተ አዋጅዬ። 16 
አመዕኔኢሁ ጠመቀሞሁ ፈአኖ። እኮዳ አመዕኑምቦሀን አሌን ፍርደመኖስ። 17 አመዕንቶሪ ሆሪንከ ተ መላተ 
አታ መቆ ሄአኖሰ። ኢ ሱዕሚን ሀቡሰ ፉሽታእ። አሞ ኤጅ ደጉምቦ ሃሮ አፌን ጠሃታእ። 18 ዎረ አፎደ እንዶ 
ሻኖ ዘቡ አጎዳ ጌነኖሰበአ። እሶኦንት ሞሳኑ አንጋንተሰ አፎደ ሞሳኑ ሞሲችሰ ፈይታእ» ዬእ።

1 ዮሃንሴ ዎነ ሶህኑተ 1:9 አሞ ባጢለኔ ቢረ ይኖምደ መገኑ አመዕነሜኢሃ ሙጩሩሃ እኮተኔ ባጢለኔ 
ሆረንከ «ፈኡን» ያኖ። አሞ ሂልማች ሆሪችን ሙጩርሰኖኔ።

መዝሙር ዳዊት 109:17 - ያቆቤ ሶህኑተ 3:10 ሜጦ አፌች ገለቱሁ ጤሌሉሁ ፉለዮእ። ኢ ህዛከ! 
ህትተ እሁ ሀስሰኖበአ።

መሣፍንት 16:16 - 2 ጴጥሮሴ ለንክ ሶህኑተ 2:7/8 ጡማንቹ ሎጥ ሜሬሮንተሰ ሄአን በሪን በሪን 
ጡደኖነ መጮጨኖ ሂለተንሰ ሁጄ ዳፊን ሙጩሩ ፎሉስ ሀወዮ እኬተኔ ሾከ መን በለሌን ክቼአን ሄአዮእኬ 
ህከ ጡማንቹ ሎጤ ፈእሾቺ 9መገኑ ሰገዳስ መነ ሀዊች ሀተእ ፈእሰኖንዶ ደገኖ። አሞ ባጢላሙ መነ ቅጣጠን 
ፍርድ በሩ ኢለንቀጤች ቆረበኖገ ደገኖ።

ኤፌሶን ሶህኑተ 4:26 አሙዕረንቴንተዳ ባጢለ ሁጀቴኖችዬ። አሞ አሙሬን ሄኤንተገንከ አሪቹት ኣጉንከ።
ሮሜ ሶህኑተ 14:12 ህከኒ አኑንኩኔ አኑንኩኔ ገግኔተኔ መገኒ መልሰ ኣስናም።

1 ዮሃንሴ ዎነ ሶህኑተ 2:23 ቤቱ ካደኖሀኒ ሆሪንከ አኑ መገኑ ዮስበአ። አሞ ቤቶን አመዕነኖሀኒ ሆሪንከ አኑ 
መገኑ ዮስ።

ዮሃንሴ መጣፈ 14:6 ዬሱሱ ፈንቀሽ «አን ዎቃሃ፥ ገርተኒ ሄቸተኒ። ኢ ዉዲን እሁምቦች አዪ አነ መገንበ መሪ
ደንደኖበአ።

ማቶሴ መጣፈ 11:28-30 አዕኖኦት እይነት ኬዕምትየን ሆጌንተ ኬኑ ሆሩንኩ ኢበ ዋልዬ። አን 
ፎሎጭሳንክዕኔ። 29 ኢ ሀርቆተ እይዬ። ኤሳችን ሮሽዬ። አን ቢዛኒ ቅሽጣምየኒ። ፎሊሀንክዕኔ ፎሎጩ 
ደቅቴነንተ። 30 ሀርቆቱኤን ኬዕሙምቧ። እይነኤን ቢላሸተ» ዬእ።

2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 6:2 ዳፉንኩስ መገኑ «አን ኢታም ሳታን መጮጬንኬ። ፈእ በርንከ ካዕሌንኬ» 
ያኖተኔ ህኩዕኒን፥ እስ ኢተኖ ሳቱ ቴሶት። ፈእ በሩንኩ ቴሶት።

ሮሜ ሶህኑተ 10:13 ዳፉንኩስ «ቀርች ሱዕመ ገአኖ ሆሩንኩ ፈአኖ» የመሜእ።

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