
Amharic - Lust Scriptures

ኦሪት ዘጸአት 15:9 ፤ ጠላትም። አሳድጄ እይዛቸዋለሁ፥ ምርኮም እካፈላለሁ፥ ነፍሴም 
ትጠግባቸዋለች፤ ሰይፌንም እመዝዛለሁ፥ እጄም ታጠፋቸዋለች አለ።

ኦሪት ዘጸአት 18:21  ፤ አንተም ከሕዝቡ ሁሉ አዋቂዎችን፥ እግዚአብሔርን 
የሚፈሩትን፥ የታመኑ፥ የግፍንም ረብ የሚጠሉትን ሰዎች ምረጥ፤ ከእነርሱም የሺህ 
አለቆችን፥ የመቶ አለቆችን፥ የአምሳ አለቆችን፥ የአሥርም አለቆችን ሹምላቸው።

ኦሪት ዘጸአት 20:14 ፤ አታመንዝር።
ኦሪት ዘጸአት 20:17 ፤ የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፤ የባልንጀራህን ሚስት ሎሌውንም 

ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ።
ኦሪት ዘኍልቍ 11:4  ፤ በመካከላቸውም የነበሩ ልዩ ልዩ ሕዝብ እጅግ ጐመጁ፤ 

የእስራኤል ልጆች ደግሞ ያለቅሱ ነበር። የምንበላውን ሥጋ ማን ይሰጠናል?
ኦሪት ዘዳግም 5:21 ፤ የባልጀራህን ሚስት አትመኝ፤ የባልንጀራህንም ቤት እርሻውንም 

ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም፥ ከባልንጀራህ ገንዘብ ሁሉ 
ማናቸውንም አትመኝ።

ኦሪት ዘዳግም 12:20  ፤ አምላክህ እግዚአብሔር እንደ ነገረህ አገርህን ባሰፋ ጊዜ፥ 
ሰውነትህም ሥጋ መብላት ስለ ወደደች። ሥጋ ልብላ ስትል፥ እንደ ሰውነትህ ፈቃድ 
ሥጋን ብላ።

ኦሪት ዘዳግም 22:22  ፤ ማናቸውም ሰው ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተኝቶ ቢገኝ፥ 
አመንዝራውና አመንዝራይቱ ሁለታቸው ይሙቱ፤ እንዲሁም ክፉውን ነገር 
ከእስራኤል ታስወግዳለህ።

መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ 7:21 ፤ በዘረፋ መካከል አንድ ያማረ የሰናዖር ካባ፥ ሁለት 
መቶም ሰቅል ብር፥ ሚዛኑም አምሳ ሰቅል የሆነ ወርቅ አይቼ ተመኘኋቸው፥ 
ወሰድኋቸውም፤ እነሆም፥ በድንኳኔ ውስጥ በመሬት ተሸሽገዋል፥ ብሩም ከሁሉ በታች 
ነው አለው።

መዝሙረ ዳዊት 10:3 ኃጢአተኛ በነፍሱ ፈቃድ ይወደሳልና፥ ዓመፀኛም ይባርካል።
መዝሙረ ዳዊት 78:18 ለነፍሳቸው መብልን ይፈልጉ ዘንድ፥ እግዚአብሔርን በልባቸው 

ፈተኑት።
መዝሙረ ዳዊት 78:30  ከወደዱትም አላሳጣቸውም፤ መብላቸውም ገና በአፋቸው 

ሳለ፥
መዝሙረ ዳዊት 81:12 እንደ ልባቸው ሥራ ተውኋቸው፥ በልባቸውም አሳብ ሄዱ።
መዝሙረ ዳዊት 106:14  በምድረ በዳም ምኞትን ተመኙ፥ በበረሃም እግዚአብሔርን 

ተፈታተኑት።
መዝሙረ ዳዊት 119:36 ልቤን ወደ ምስክርህ አዘንብል፥ ወደ ስስትም አይሁን።
መጽሐፈ ምሳሌ 1:19  እንዲሁ ይህ መንገድ ትርፍን ለማግኘት የሚሳሳ ሁሉ ነው። 



የባለቤቱን ነፍስ ይነጥቃል።
መጽሐፈ ምሳሌ 6:25 ውበትዋን በልብህ አትመኘው፤ ሽፋሽፍትዋም አያጥምድህ።
መጽሐፈ ምሳሌ 15:27  ትርፍ ለማግኘት የሚሳሳ ሰው የራሱን ቤት ያውካል፤ 

መማለጃን የሚጠላ ግን በሕይወት ይኖራል።
መጽሐፈ ምሳሌ 21:25,26  ታካችን ምኞቱ ትገድለዋለች፥ እጆቹ ይሠሩ ዘንድ 

አይፈቅዱምና። 26  ኀጥእ ቀኑን ሁሉ ምኞትን ይመኛል፤ ጻድቅ ግን ይሰጣል፥ 
አይሰስትም።

መጽሐፈ ምሳሌ 28:16 አእምሮ የጐደለው መኰንን ትልቅ ግፈኛ ነው፤ ግፍን የሚጠላ 
ግን ብዙ ዘመን ይኖራል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 56:11 ፤ መብል ወዳጆች ከቶ የማይጠግቡ ውሾች ናቸው፥ እነርሱም 
ያስተውሉ ዘንድ የማይችሉ እረኞች ናቸው፤ ሁሉ ወደ መንገዳቸው፥ ከፊተኛው እስከ 
ኋለኛው ድረስ ሁሉ፥ እያንዳንዳቸው ወደ ጥቅማቸው ዘወር ብለዋል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 57:17 ፤ ስለ ኃጢአቱ ጥቂት ጊዜ ተቈጥቼ ቀሠፍሁት፥ ፊቴን ሰውሬ 
ተቈጣሁ፤ እርሱም በልቡ መንገድ እያፈገፈገ ሄደ።

ትንቢተ ኤርምያስ 6:13  ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ስስትን ያስባሉና፥ 
ከነቢዩም ጀምሮ እስከ ካህኑ ድረስ ሁሉ በተንኰል ያደርጋሉና።

ትንቢተ ኤርምያስ 22:17  ዓይንህና ልብህ ግን ለስስት ንጹሕ ደምንም ለማፍሰስ 
ዓመፅንና ግፍንም ለመሥራት ብቻ ነው።

ትንቢተ ኤርምያስ 51:13  አንቺ በብዙ ውኃ አጠገብ የተቀመጥሽ፥ በመዝገብም 
የበለጠግሽ ሆይ፥ እንደ ስስትሽ መጠን ፍጻሜሽ ደርሶአል።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 6:9  ፤ ከእናንተም የዳኑት ከእኔ በራቀው በአመንዝራ ልባቸውና 
ጣዖቶቻቸውን በተከተሉ በአመንዝራ ዓይኖቻቸው የተሰበርሁትን እኔን ወደ እነርሱ 
በተማረኩት አሕዛብ መካከል ሆነው ያስቡኛል፤ በርኵሰታቸውም ሁሉ ስላደረጉት 
ክፋት ራሳቸውን ይጸየፋሉ።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 14:3-5 ፤ የሰው ልጅ ሆይ፥ እነዚህ ሰዎች ጣዖቶቻቸውን በልባቸው 
አኑረዋል የበደላቸውንም መቅሠፍት በፊታቸው አቁመዋል፤ እኔስ ከእነርሱ ልጠየቅን? 
5፤ ስለዚህ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ሁሉም በጣዖቶቻቸው ከእኔ 
ተለይተዋልና የእስራኤልን ቤት በልባቸው እይዝ ዘንድ ከእስራኤል ቤት ጣዖቶቹን 
በልቡ የሚያኖር፥ የበደሉንም መቅሠፍት በፊቱ የሚያቆም ሰው ሁሉ ወደ ነቢዩ 
በመጣ ጊዜ፥ እኔ እግዚአብሔር እንደ ጣዖታቱ ብዛት እመልስለታለሁ ብለህ 
ንገራቸው። 

ትንቢተ ሕዝቅኤል 22:12  ፤ በአንቺ ውስጥ ደምን ያፈስሱ ዘንድ ጉቦን ተቀበሉ፤ 
አንቺም አራጣና ትርፍ ወስደሻል፥ ከባልንጀሮችሽም በቅሚያ የስስትን ትርፍ አገኘሽ፥ 
እኔንም ረሳሽኝ፥ ይላል ጌታ እግዚአብሔር።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 33:31 ፤ ሕዝብ እንደሚመጣ ወደ አንተ ይመጣሉ፥ እንደ ሕዝቤም 
በፊትህ ይቀመጣሉ፥ ቃልህንም ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉትም፤ በአፋቸው ብዙ 



ፍቅር ይገልጣሉ፥ ልባቸው ግን ስስታቸውን ትከተላለች።
ትንቢተ ሆሴዕ 4:12  ፤ የግልሙትና መንፈስ ሕዝቤን አስቶአቸዋልና፥ እነርሱም 

ከአምላካቸው ርቀው አመንዝረዋልና በትራቸውን ይጠይቃሉ፥ ዘንጋቸውም 
ይመልስላቸዋል።

ትንቢተ ሆሴዕ 5:4  ፤ ወደ አምላካቸው ይመለሱ ዘንድ ሥራቸውን አላቀኑም፤ 
የግልሙትና መንፈስ በውስጣቸው አለና፤ እግዚአብሔርንም አላውቁምና።

ትንቢተ ሚክያስ 2:2 ፤ በእርሻው ላይ ይመኛሉ፥ በግዴታም ይይዙታል፤ በቤቶችም ላይ 
ይመኛሉ፥ ይወስዱአቸውማል፤ ሰውንና ቤቱን፥ ሰውንና ርስቱንም ይነጥቃሉ።

ትንቢተ ናሆም 3:4 ፤ ስለ ተዋበችው ጋለሞታ ግልሙትና ብዛት ይህ ሆኖአል፤ እርስዋም 
በመተትዋ እጅግ በለጠች፥ አሕዛብንም በግልሙትናዋ፥ ወገኖችንም በመተትዋ 
ሸጠች።

ትንቢተ ዕንባቆም 2:9 ፤ ከክፉ እንዲድን ጐጆውን በከፍታ ላይ ያደርግ ዘንድ ለቤቱ ክፉ 
ትርፍን ለሚሰበስብ ወዮለት!

የማቴዎስ ወንጌል 5:28 እኔ ግን እላችኋለሁ፥ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ 
በልቡ ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል።

የማርቆስ ወንጌል 4:19  የዚህም ዓለም አሳብና የባለጠግነት ማታለል የሌላውም ነገር 
ምኞት ገብተው ቃሉን ያንቃሉ፥ የማያፈራም ይሆናል።

የማርቆስ ወንጌል 7:22 ዝሙት፥ መስረቅ፥ መግደል፥ ምንዝርነት፥ መጐምጀት፥ ክፋት፥ 
ተንኰል፥ መዳራት፥ ምቀኝነት፥ ስድብ፥ ትዕቢት፥ ስንፍና ናቸውና፤

የሉቃስ ወንጌል 3:14  ጭፍሮችም ደግሞ። እኛ ደግሞ ምን እናድርግ?  ብለው 
ይጠይቁት ነበር። እርሱም። በማንም ግፍ አትሥሩ ማንንም በሐሰት አትክሰሱ፥ 
ደመወዛችሁም ይብቃችሁ አላቸው።

የሉቃስ ወንጌል 12:15  የሰው ሕይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ፥ 
ከመጐምጀትም ሁሉ ተጠበቁ አላቸው።

የሉቃስ ወንጌል 16:14 ገንዘብንም የሚወዱ ፈሪሳውያን ይህን ሁሉ ሰምተው ያፌዙበት 
ነበር።

የዮሐንስ ወንጌል 8:44 እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት 
ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስለ 
ሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት 
ነውና።

የሐዋርያት ሥራ 20:33 ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም፤
ወደ ሮሜ ሰዎች 1:24-29 ስለዚህ እርስ በርሳቸው ሥጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር 

በልባቸው ፍትወት ወደ ርኵስነት አሳልፎ ሰጣቸው፤ 25  ይህም የእግዚአብሔርን 
እውነት በውሸት ስለ ለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ 
ነው፤ እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፤ አሜን። 26  ስለዚህ እግዚአብሔር 
ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው፤ ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን 



ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባው ለወጡ፤ 27  እንዲሁም ወንዶች ደግሞ 
ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው 
ተቃጠሉ፤ ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስሕተታቸው የሚገባውን ብድራት 
በራሳቸው ተቀበሉ። 28 እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር 
የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው፤ 29  ዓመፃ ሁሉ፥ 
ግፍ፥ መመኘት፥ ክፋት ሞላባቸው፤ ቅናትን፥ ነፍስ መግደልን፥ ክርክርን፥ ተንኰልን፥ 
ክፉ ጠባይን ተሞሉ፤ የሚያሾከሹኩ፥

ወደ ሮሜ ሰዎች 6:12  እንግዲህ ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት 
አይንገሥ፤

ወደ ሮሜ ሰዎች 7:7 እንግዲህ ምን እንላለን? ሕግ ኃጢአት ነውን? አይደለም፤ ነገር 
ግን በሕግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅሁም ነበር፤ ሕጉ። አትመኝ ባላለ ምኞትን 
ባላወቅሁም ነበርና።

ወደ ሮሜ ሰዎች 13:9  አታመንዝር፥ አትግደል፥ አትስረቅ፥ በውሸት አትመስክር፥ 
አትመኝ የሚለው ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋር በዚህ። ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ 
ውደድ በሚለው ቃል ተጠቅልሎአል።

ወደ ሮሜ ሰዎች 13:14  ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፤ ምኞቱንም 
እንዲፈጽም ለሥጋ አታስቡ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 5:10,11  በጠቅላላው የዚህን ዓለም ሴሰኞችን፥ ወይም 
ገንዘብን የሚመኙትን ነጣቂዎችንም፥ ወይም ጣዖትን የሚያመልኩትን አላልሁም፤ 
ይህስ ቢሆን ከዓለም ልትወጡ ይገባችሁ ነበር። 11 አሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት 
አንዱ ሴሰኛ ወይም ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ 
ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን ከእርሱ ጋር እንዳትተባበሩ እጽፍላችኋለሁ፤ 
እንደነዚህ ካለው ጋር መብል እንኳን አትብሉ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6:9,10  ወይስ ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት 
እንዳይወርሱ አታውቁምን?  አትሳቱ፤ ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ 
ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ 10 ወይም 
ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች 
የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 10:6 እነዚህም ክፉ ነገር እንደ ተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ 
ይህ ምሳሌ ሆነልን።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 12:31 ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ። 
ደግሞም ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 14:39 ስለዚህ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ትንቢት ለመናገር በብርቱ 
ፈልጉ፥ በልሳኖች ከመናገርም አትከልክሉ፤

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 9:5  እንግዲህ እንደ በረከት ሆኖ ከስስት የማይሆን ይህ 
የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ አስቀድመው ወደ እናንተ መጥተው፥ አስቀድማችሁ ተስፋ 



የሰጣችሁትን በረከት አስቀድመው እንዲፈጽሙ ወንድሞችን እለምን ዘንድ 
እንዲያስፈልገኝ አሰብሁ።

ወደ ገላትያ ሰዎች 5:16-20 ነገር ግን እላለሁ፥ በመንፈስ ተመላለሱ፥ የሥጋንም ምኞት 
ከቶ አትፈጽሙ። 17 ሥጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይመኛልና፥ እነዚህም 
እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ፤ ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም። 18 
በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይደላችሁም። 19  የሥጋ ሥራም የተገለጠ 
ነው እርሱም ዝሙት፥ ርኵሰት፥ 20  መዳራት፥ ጣዖትን ማምለክ፥ ምዋርት፥ ጥል፥ 
ክርክር፥ ቅንዓት፥ ቁጣ፥ አድመኛነት፥

ወደ ገላትያ ሰዎች 5:24  የክርስቶስ ኢየሱስም የሆኑቱ ሥጋን ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ 
ጋር ሰቀሉ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:2,3 በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፤ በእነርሱም፥ 
በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ፥ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሠራው መንፈስ 
አለቃ እንደ ሆነው በአየር ላይ ሥልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ፥ በፊት 
ተመላለሳችሁባቸው። 3 በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ፥ የሥጋችንንና 
የልቡናችንን ፈቃድ እያደረግን፥ በሥጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም 
ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:19 ደንዝዘውም በመመኘት ርኵሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን 
ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:22-27  ፊተኛ ኑሮአችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት 
የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ፥ 23 በአእምሮአችሁም መንፈስ ታደሱ፥ 24 
ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን 
አዲሱን ሰው ልበሱ። 25  ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ፥ እርስ በርሳችን ብልቶች 
ሆነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። 26  ተቆጡ 
ኃጢአትንም አታድርጉ፤ 27  በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፥ ለዲያብሎስም ፈንታ 
አትስጡት።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 5:3,5  ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና ርኵሰት ሁሉ ወይም 
መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ፤ 5 ይህን እወቁ፤ አመንዝራም ቢሆን ወይም 
ርኵስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር 
መንግሥት ርስት የለውም። 

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 3:5  እንግዲህ በምድር ያሉቱን ብልቶቻችሁን ግደሉ፥ እነዚህም 
ዝሙትና ርኵሰት ፍትወትም ክፉ ምኞትም ጣኦትንም ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው።

1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 2:5  እንደምታውቁ፥ እያቈላመጥን ከቶ አልተናገርንም፥ 
እግዚአብሔርም እንደሚመሰክር እያመካኘን በመጐምጀት አልሠራንም፤

1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 4:3-7  ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ 
ነውና፤ 5  ከዝሙት እንድትርቁ፥ እግዚአብሔርን እንደማያውቁ አሕዛብ በፍትወት 
ምኞት አይደለም እንጂ፥ ከእናንተ እያንዳንዱ የራሱን ዕቃ በቅድስናና በክብር ያገኝ 



ዘንድ እንዲያውቅ፤ 6 አስቀድመን ደግሞ እንዳልናችሁና እንደ መሰከርንላችሁ፥ ጌታ 
ስለዚህ ነገር ሁሉ የሚበቀል ነውና ማንም በዚህ ነገር አይተላለፍ ወንድሙንም 
አያታልል። 7 ለርኵሰት ሳይሆን እግዚአብሔር በቅድስና ጠርቶናልና።

1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 3:3,8  የማይሰክር፥ የማይጨቃጨቅ ነገር ግን ገር የሆነ፥ 
የማይከራከር፥ ገንዘብን የማይወድ፥ 8 እንዲሁም ዲያቆናት ጭምቶች፥ በሁለት ቃል 
የማይናገሩ፥ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይጎመጁ፥

1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 6:9,10 ዳሩ ግን ባለ ጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ 
ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና በፈተና በወጥመድም 
ይወድቃሉ። 10  ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር ነውና፥ አንዳንዶች ይህን 
ሲመኙ፥ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:22 ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ፥ በንጹሕም ልብ ጌታን 
ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀህ ተከተል።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 3:2  ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥ 
ትምክህተኞች፥ ትዕቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ 
የማያመሰግኑ፥

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 3:5  የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከእነዚህ 
ደግሞ ራቅ።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 4:3  ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ዘመን 
ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለ ሆነ፥ እንደ ገዛ ምኞታቸው 
ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ።

ወደ ቲቶ 2:11 ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦአልና፤
ወደ ቲቶ 3:3  እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና፤ የማንታዘዝ፥ የምንስት፥ 

ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ፥ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር፥ 
የምንጣላ፥ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን።

ወደ ዕብራውያን 13:5  አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ይሁን፥ ያላችሁም 
ይብቃችሁ፤ እርሱ ራሱ። አልለቅህም ከቶም አልተውህም ብሎአልና፤

የያዕቆብ መልእክት 1:14,15  ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል 
ይፈተናል። 15 ከዚህ በኋላ ምኞት ፀንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፤ ኃጢአትም ካደገች 
በኋላ ሞትን ትወልዳለች።

የያዕቆብ መልእክት 4:1-5  በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ? 
በብልቶቻችሁ ውስጥ ከሚዋጉ ከእነዚህ ከምቾቶቻችሁ አይደሉምን? 2 ትመኛላችሁ 
ለእናንተም አይሆንም፤ ትገድላላችሁ በብርቱም ትፈልጋላችሁ፥ ልታገኙም አትችሉም፤ 
ትጣላላችሁ ትዋጉማላችሁ ነገር ግን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም፤ 3 
ትለምናላችሁ፥ በምቾቶቻችሁም ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁና አትቀበሉም። 
4 አመንዝሮች ሆይ፥ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን? 
እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኖአል። 5 



ወይስ መጽሐፍ። በእኛ ዘንድ ያሳደረው መንፈስ በቅንዓት ይመኛል ያለው በከንቱ 
እንደ ተናገረ ይመስላችኋልን? 

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:14  እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ 
የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 2:11  ወዳጆች ሆይ፥ ነፍስን ከሚዋጋ ሥጋዊ ምኞት ትርቁ 
ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደ መሆናችሁ እለምናችኋለሁ፤

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 4:2-4  ክርስቶስም በሥጋ ስለ እኛ መከራን ስለተቀበለ፥ 
ከእንግዲህ ወዲህ በሥጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ 
እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ፥ እናንተ ደግሞ ያን አሳብ እንደ ዕቃ ጦር አድርጋችሁ 
ያዙት፥ በሥጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቶአልና። 3  የአሕዛብን ፈቃድ 
ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም 
በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን 
ይበቃልና። 4  በዚህም ነገር ወደዚያ መዳራት ብዛት ከእነርሱ ጋር ስለማትሮጡ 
እየተሳደቡ ይደነቃሉ፤

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:4  ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ 
ከመለኮት ባሕርይ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ፥ በእነዚያ ክብርና በጎነት 
የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን።

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 2:3  ገንዘብንም በመመኘት በተፈጠረ ነገር ይረቡባችኋል፤ 
ፍርዳቸውም ከጥንት ጀምሮ አይዘገይም ጥፋታቸውም አያንቀላፋም።

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 2:8-19  ጻድቅ ሎጥም በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ 
ዕለት ዕለት በዓመፀኛ ሥራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና በዓመፀኞች ሴሰኛ 
ኑሮ የተገፋውን ያን ጻድቅ ካዳነ፥ 10 ጌታ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና 
እንዴት እንዲያድን፥ በደለኞችንም ይልቁንም በርኵስ ምኞት የሥጋን ፍትወት 
እየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነትንም የሚንቁትን እየቀጣቸው ለፍርድ ቀን እንዴት 
እንዲጠብቅ ያውቃል። ደፋሮችና ኵሩዎች ሆነው ሥልጣን ያላቸውን ሲሳደቡ 
አይንቀጠቀጡም፤ 11 ዳሩ ግን መላእክት በኃይልና በብርታት ከእነርሱ ይልቅ ምንም 
ቢበልጡ በጌታ ፊት በእነርሱ ላይ የስድብን ፍርድ አያመጡም። 12  እነዚህ ግን 
ለመጠመድና ለመጥፋት በፍጥረታቸው እንደ ተወለዱ አእምሮ እንደ ሌላቸው 
እንስሶች ሆነው፥ በማያውቁት ነገር እየተሳደቡ በጥፋታቸው ይጠፋሉ፤ 13 
የዓመፃቸውን ደመወዝ ይቀበላሉ። በቀን ሲዘፍኑ እንደ ተድላ ይቆጥሩታል፤ 
ነውረኞችና ርኵሳን ሆነው ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣ ይዘፍናሉ፤ 14 
ምንዝር የሞላባቸው ኃጢአትንም የማይተዉ ዓይኖች አሉአቸው፤ የማይጸኑትን 
ነፍሳት ያታልላሉ፤ መመኘትን የለመደ ልብ አላቸው፤ የተረገሙ ናቸው። 15  ቅንን 
መንገድ ትተው ተሳሳቱ፤ የባሶርን ልጅ የበለዓምን መንገድ ተከተሉ፤ እርሱ የዓመፃን 
ደመወዝ ወደደ፥ 16 ነገር ግን ስለ መተላለፉ ተዘለፈ፤ ቃል የሌለው አህያ በሰው ቃል 
ተናግሮ የነቢዩን እብድነት አገደ። 17  ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው 



እነዚህ ውኃ የሌለባቸው ምንጮች በዐውሎ ነፋስም የተነዱ ደመናዎች ናቸው። 18 
ከንቱና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉና፥ በስሕተትም ከሚኖሩት 
አሁን የሚያመልጡትን በሥጋ ሴሰኛ ምኞት ያታልላሉ። 19  ራሳቸው የጥፋት 
ባሪያዎች ሆነው። አርነት ትወጣላችሁ እያሉ ተስፋ ይሰጡአቸዋል፤ ሰው ለተሸነፈበት 
ለእርሱ ተገዝቶ ባሪያ ነውና።

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 3:3 በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ 
ዘባቾች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ፤

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 2:14-17 አባቶች ሆይ፥ ከመጀመሪያ የነበረውን አውቃችኋልና 
እጽፍላችኋለሁ። ጐበዞች ሆይ፥ ብርቱዎች ስለ ሆናችሁ የእግዚአብሔርም ቃል 
በእናንተ ስለሚኖር ክፉውንም ስለ አሸነፋችሁ እጽፍላችኋለሁ። 16 ዓለምን ወይም 
በዓለም ያሉትን አትውደዱ፤ በዓለም ያለው ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የዓይን 
አምሮት ስለ ገንዘብም መመካት ከዓለም ስለ ሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ፥ ማንም 
ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም። 17 ዓለሙም ምኞቱም ያልፋሉ፤ 
የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል።

የይሁዳ መልእክት 1:11  ወዮላቸው፥ በቃየል መንገድ ሄደዋልና ስለ ደመወዝም 
ለበለዓም ስሕተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል በቆሬም መቃወም ጠፍተዋል።

የይሁዳ መልእክት 1:15-19 ከአዳም ጀምሮ ሰባተኛ የሆነ ሄኖክ። እነሆ፥ ጌታ በሁሉ 
ላይ እንዲፈርድ፥ በኃጢአተኝነትም ስላደረጉት ስለ ኃጢአተኛ ሥራቸው ሁሉ 
ዓመፀኞችም ኃጢአተኞች በእርሱ ላይ ስለ ተናገሩ ስለ ጭከና ነገር ሁሉ 
ኃጢአተኞችን ሁሉ እንዲወቅስ ከአእላፋት ቅዱሳኑ ጋር መጥቶአል ብሎ ለእነዚህ 
ደግሞ ትንቢት ተናገረ። 16  እነዚህ እንደ ምኞታቸው እየሄዱ የሚያንጎራጉሩና ስለ 
ዕድላቸው የሚያጕረመርሙ ናቸው፥ እንዲረባቸውም ለሰው ፊት እያደሉ አፋቸው 
ከመጠን ይልቅ ታላቅ ቃል ይናገራል። 17  እናንተ ግን፥ ወዳጆች ሆይ፥ በጌታችን 
በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ቀድሞ የተነገረውን ቃል አስቡ፤ 18  እነርሱ። 
በመጨረሻው ዘመን በኃጢአተኝነት እንደ ገዛ ምኞታቸው እየሄዱ ዘባቾች ይሆናሉ 
ብለዋችኋልና። 19 እነዚህ የሚያለያዩ ሥጋውያንም የሆኑ መንፈስም የሌላቸው ሰዎች 
ናቸው።

የዮሐንስ ራእይ 18:14  ነፍስሽም የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፎአል፥ 
የሚቀማጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል፥ ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ 
አያገኙአቸውም።
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