
Amheric - Agape - God's Love Letter Scriptures

የዮሐንስ ወንጌል 15:9 አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኋችሁ፤ በፍቅሬ ኑሩ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 43:1  ፤ አሁንም ያዕቆብ ሆይ፥ የፈጠረህ፥ እስራኤልም ሆይ፥ የሠራህ 
እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ተቤዥቼሃለሁና አትፍራ፤ በስምህም ጠርቼሃለሁ፥ አንተ የእኔ 
ነህ።

ትንቢተ ኤርምያስ 1:5  በሆድ ሳልሠራህ አውቄሃለሁ፥ ከማኅፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ፥ 
ለአሕዛብም ነቢይ አድርጌሃለሁ።

የዮሐንስ ወንጌል 15:16  እኔ መረጥኋችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም፤ አብም በስሜ 
የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ፥ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬአችሁም ሊኖር ሾምኋችሁ።

3  ኛ  የዮሐንስ  መልእክት 1:2  ወዳጅ  ሆይ፥  ነፍስህ  እንደሚከናወን፥  በነገር  ሁሉ 
እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 43:4  ፤ በዓይኔ ፊት የከበርህና የተመሰገንህ ነህና፥ እኔም ወድጄሃለሁና 
ስለዚህ ሰዎችን ለአንተ አሕዛብንም ለነፍስህ እሰጣለሁ።

ትንቢተ ኤርምያስ 31:3  እግዚአብሔርም ከሩቅ ተገለጠልኝ እንዲህም አለኝ።  በዘላለም 
ፍቅር ወድጄሻለሁ፤ ስለዚህ በቸርነት ሳብሁሽ።

ትንቢተ ሆሴዕ 11:8  ፤  ኤፍሬም ሆይ፥ እንዴት እጥልሃለሁ?  እስራኤል ሆይ፥ እንዴትስ 
አሳልፌ እሰጥሃለሁ? እንዴትስ እንደ አዳማ እጥልሃለሁ? እንዴትስ እንደ ሲባዮ አደርግሃለሁ? 
ልቤ በውስጤ ተናውጣለች፥ ምሕረቴም ተነሣሥታለች።

የዮሐንስ  ወንጌል 3:16  በእርሱ  የሚያምን  ሁሉ  የዘላለም  ሕይወት  እንዲኖረው  እንጂ 
እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።

ትንቢተ ኢሳይያስ 49:15,16  ፤ በውኑ ሴት ከማኅፀንዋ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ 
ድረስ ሕፃንዋን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አዎን፥ እርስዋ ትረሳ ይሆናል፥ እኔ ግን አልረሳሽም። 

16 ፤ እነሆ፥ እኔ በእጄ መጻፍ ቀርጬሻለሁ፥ ቅጥሮችሽም ሁልጊዜ በፊቴ አሉ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 41:13 ፤ እኔ አምላክህ እግዚአብሔር። አትፍራ፥ እረዳሃለሁ ብዬ ቀኝህን 
እይዛለሁና።

የማቴዎስ ወንጌል 28:20 እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ 



ስም  እያጠመቃችኋቸው፥  ያዘዝኋችሁንም  ሁሉ  እንዲጠብቁ  እያስተማራችኋቸው  ደቀ 
መዛሙርት አድርጓቸው፤ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ።

የዮሐንስ ወንጌል 14:1 ልባችሁ አይታወክ፤ በእግዚአብሔር እመኑ፥ በእኔም ደግሞ እመኑ።

ትንቢተ  ኢሳይያስ 41:14  ፤  አንተ  ትል  ያዕቆብ  የእስራኤልም  ሰዎች  ሆይ፥  አትፍሩ፤ 
እረዳሃለሁ፥ ይላል እግዚአብሔር፥ የሚቤዥህም የእስራኤል ቅዱስ ነው።

ትንቢተ ኢሳይያስ 43:2  ፤ በውኃ ውስጥ ባለፍህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፥ በወንዞችም 
ውስጥ ባለፍህ ጊዜ አያሰጥሙህም፤ በእሳትም ውስጥ በሄድህ ጊዜ አትቃጠልም፥ ነበልባሉም 
አይፈጅህም።

መዝሙረ ዳዊት 23:1-6 የዳዊት መዝሙር። 1  እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፥ የሚያሳጣኝም 

የለም። 2 በለመለመ መስክ  ያሳድረኛል፤  በዕረፍት  ውኃ  ዘንድ  ይመራኛል። 3 ነፍሴን 

መለሳት፥ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። 4 በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ 

ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም፤ በትርህና ምርኵዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል። 5 በፊቴ ገበታን 

አዘጋጀህልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ፥ ጽዋዬም የተረፈ ነው። 6 ቸርነትህና 
ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፥ በእግዚአሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። 

የዮሐንስ ወንጌል 14:27 ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ የምሰጣችሁ 
ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም።

ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 4:7  አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና 
አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።

መጽሐፈ  ምሳሌ 3:24  በተኛህ  ጊዜ  አትፈራም፤  ትተኛለህ፥  እንቅልፍህም  የጣፈጠ 
ይሆንልሃል።

መዝሙረ ዳዊት 4:8  በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁም፤ አቤቱ፥ አንተ ብቻህን በእምነት 
አሳድረኸኛልና።

መዝሙረ ዳዊት 33:18 እነሆ፥ የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደሚፈሩት ናቸው፥ በምሕረቱም 
ወደሚታመኑ፥

ወደ ሮሜ ሰዎች 5:2  በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን 
አግኝተናል፤ በእግዚአብሔር ክብርም ተስፋ እንመካለን።

ትንቢተ  ኢሳይያስ 55:12  ፤  እናንተም  በደስታ  ትወጣላችሁ  በሰላምም  ትሸኛላችሁ፤ 
ተራሮችና ኮረብቶች በፊታችሁ እልልታ ያደርጋሉ፥ የሜዳም ዛፎች ሁሉ ያጨበጭባሉ።



የዮሐንስ ወንጌል 16:22  እንግዲህ እናንተ ደግሞ አሁን ታዝናላችሁ፤ ነገር ግን እንደ ገና 
አያችኋለሁ ልባችሁም ደስ ይለዋል፥ ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም።

የሉቃስ ወንጌል 12:9 በሰውም ፊት የሚክደኝ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይካዳል።

የማቴዎስ ወንጌል 10:30 የእናንተስ የራሳችሁ ጠጉር ሁሉ እንኳ ተቈጥሮአል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 54:10 ፤ ተራሮች ይፈልሳሉ፥ ኮረብቶችም ይወገዳሉ፤ ቸርነቴ ግን ከአንቺ 
ዘንድ አይፈልስም የሰላሜም ቃል ኪዳን አይወገድም፥ ይላል መሐሪሽ እግዚአብሔር።

የማቴዎስ ወንጌል 11:28  እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥  እኔም 
አሳርፋችኋለሁ።

መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን 2:10  ፤ ውዴ እንዲህ ብሎ ተናገረኝ። ወዳጄ ሆይ፥ ተነሺ፤ 
ውበቴ ሆይ፥ ነዪ።

ትንቢተ ሆሴዕ 2:14,19,20  ፤ እርስዋም። ውሽሞቼ የሰጡኝ ዋጋዬ ይህ ነው ያለችውን 
ወይንዋንና በለስዋን አጠፋለሁ፤ ዱርም አደርገዋለሁ፥ የምድረ በዳም አራዊት ይበሉታል። 

19 ፤ የበኣሊምን ስም ከአፍዋ አስወግደዋለሁና፥ በስማቸውም እንግዲህ አይታሰቡምና። 20 
፤ በዚያም ቀን ከምድር አራዊትና ከሰማይ ወፎች ከመሬትም ተንቀሳቃሾች ጋር ቃል ኪዳን 
አደርግላቸዋለሁ፤ ቀስትንና ሰይፍን ሰልፍንም ከምድሩ እሰብራለሁ፥ ተከልለውም እንዲኖሩ 
አስተኛቸዋለሁ። 

ኦሪት ዘጸአት 3:14 ፤ እግዚአብሔርም ሙሴን። <<ያለና የሚኖር>>እኔ ነኝ አለው፤ እንዲህ 
ለእስራኤል ልጆች። <<ያለና የሚኖር>>ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ አለው።

ትንቢተ ሆሴዕ 13:4 ፤ እኔ ግን ከግብጽ ምድር ጀምሬ አምላክህ እግዚአብሔር ነኝ፤ ከእኔም 
በቀር ሌላ አምላክ አታውቅም፥ ከእኔም በቀር ሌላ መድኃኒት የለም።

የዮሐንስ ወንጌል 15:14 እኔ ያዘዝኋችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ።

የዮሐንስ  ራእይ 3:20  እነሆ  በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤  ማንም ድምፄን  ቢሰማ ደጁንም 
ቢከፍትልኝ፥ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል።

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


