
Amharic - Promises Scriptures

ኦሪት ዘፍጥረት 20:6 ፤ እግዚአብሔርም በሕልም አለው። ይህን በልብህ ቅንነት 
እንዳደረግህ እኔ አወቅሁ፥ እኔም ደግሞ በፊቴ ኃጢአትን እንዳትሠራ ከለከልሁህ፤ 
ስለዚህም ትነካት ዘንድ አልተውሁም።

ኦሪት ዘጸአት 35:21,26 ፤ ከእነርሱም ሰው ሁሉ ልቡ እንዳነሣሣው መንፈሱም እሺ 
እንዳሰኘው ለመገናኛው ድንኳን ሥራ ለማገልገያውም ሁሉ ለተቀደሰውም ልብስ 
ለእግዚአብሔር ስጦታ አመጡ። 26 ፤ ልባቸውም በጥበብ ያስነሣቸው ሴቶች ሁሉ 
የፍየልን ጠጕር ፈተሉ።

ኦሪት ዘኍልቍ 10:35 ፤ ሙሴም ታቦቱ በተጓዘ ጊዜ። አቤቱ፥ ተነሣ፥ ጠላቶችህም 
ይበተኑ፥ የሚጠሉህም ከፊትህ ይሽሹ ይል ነበር።

ኦሪት ዘዳግም 2:25 ፤ ከሰማይ በታች ባሉ አሕዛብ ሁሉ ላይ ማስደንገጥህንና 
ማስፈራትህን እሰድድ ዘንድ ዛሬ እጀምራለሁ፤ ወሬህን በሰሙ ጊዜ በፊትህ 
ይንቀጠቀጣሉ፥ ድንጋጤም ይይዛቸዋል።

ኦሪት ዘዳግም 9:3 ፤ አምላክህም እግዚአብሔር እንደሚበላ እሳት ሆኖ በፊትህ እንዲያልፍ 
ዛሬ እወቅ፤ እርሱ ያጠፋቸዋል፥ በፊትህም ያዋርዳቸዋል፤ እግዚአብሔርም እንደ ነገረህ 
አንተ ታሳድዳቸዋለህ፥ ፈጥነህም ታጠፋቸዋለህ።

መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ 2:9 ፤ ሰዎቹንም እንዲህ አለቻቸው። እግዚአብሔር ምድሪቱን 
እንደ ሰጣችሁ፥ እናንተንም መፍራት በላያችን እንደ ወደቀ፥ በምድሪቱም የሚኖሩት 
ሁሉ ከፊታችሁ እንደ ቀለጡ አወቅሁ።

1 መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 17:48,50 ፤ ፍልስጥኤማዊውም ተነሥቶ ዳዊትን 
ሊገናኘው በቀረበ ጊዜ ዳዊት ፍልስጥኤማዊውን ሊገናኘው ወደ ሰልፉ ሮጠ። 50 ፤ 
ዳዊትም ፍልስጥኤማዊውን በወንጭፍና በድንጋይ አሸነፈው፥ ፍልስጥኤማዊውንም 
መትቶ ገደለ፤ በዳዊትም እጅ ሰይፍ አልነበረም።

መጽሐፈ አስቴር። 8:17 ፤ የንጉሡም ትእዛዝና አዋጅ በደረሰበት አገርና ከተማ ሁሉ 
ለአይሁድ ደስታና ተድላ፥ የግብዣም ቀን መልካምም ቀን ሆነ። አይሁድንም መፍራት 
ስለ ወደቀባቸው ከምድር አሕዛብ ብዙ ሰዎች አይሁድ ሆኑ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 29:14 ፤ ጽድቅን ለበስሁ እርስዋም ለበሰችኝ፤ ፍርዴም እንደ 
መጐናጸፊያና እንደ ኵፋር ነበረ።

መጽሐፈ ምሳሌ 13:11,22 በችኰላ የምትከማች ሀብት ትጐድላለች፤ ጥቂት በጥቂት 
የተከማቸች ግን ትበዛለች። 22 ጻድቅ ሰው ለልጅ ልጆቹ ያወርሳል፤ የኃጢአተኛ 
ብልጥግና ግን ለጻድቅ ትጠበቃለች። መጽሐፈ ምሳሌ 22:22,23 ድሀን 
በግድ አትበለው ድሀ ነውና፤ ችግረኛውንም በበር አትግፋው፤ 23 እግዚአብሔር 
የእነርሱን ፍርድ ይፋረድላቸዋልና፥ የቀሙአቸውንም ሰዎች ሕይወት ይቀማልና።

ትንቢተ ኢሳይያስ 35:8 ፤ በዚያም ጐዳናና መንገድ ይሆናል እርሱም የተቀደሰ መንገድ 
ይባላል፤ ንጹሐንም ያልሆኑ አያልፉበትም፥ ለንጹሐን ግን ይሆናል፤ ተላላፊዎችና ሰነፎች



እንኳ አይስቱበትም።
ትንቢተ ኢሳይያስ 43:2 ፤ በውኃ ውስጥ ባለፍህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፥ በወንዞችም 

ውስጥ ባለፍህ ጊዜ አያሰጥሙህም፤ በእሳትም ውስጥ በሄድህ ጊዜ አትቃጠልም፥ 
ነበልባሉም አይፈጅህም።

ትንቢተ ኢሳይያስ 49:25 ፤ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል። በኃያላን የተማረኩ 
ይወሰዳሉ፥ የጨካኞችም ብዝበዛ ያመልጣል፤ ከአንቺ ጋር የሚጣሉትን እጣላቸዋለሁ፥ 
ልጆችሽንም አድናለሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 54:17 ፤ በአንቺ ላይ የተሠራ መሣሪያ ሁሉ አይከናወንም፤ በፍርድም 
በሚነሣብሽ ምላስ ሁሉ ትፈርጂበታለሽ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ርስት ይህ ነው፥ 
ጽድቃቸውም ከእኔ ዘንድ ነው፥ ይላል እግዚአብሔር።

ትንቢተ ኢሳይያስ 59:17,19 ፤ ጽድቅንም እንደ ጥሩር ለበሰ፥ በራሱም ላይ የማዳንን ራስ
ቍር አደረገ፤ የበቀልንም ልብስ ለበሰ፥ በቅንዓትም መጐናጸፊያ ተጐናጸፈ። 19 ፤ እርሱ 
የእግዚአብሔር ነፋስ እንደሚነዳው እንደ ጐርፍ ፈሳሽ ይመጣልና በምዕራብ ያሉት 
የእግዚአብሔርን ስም፥ በፀሐይ መውጫም ያሉት ክብሩን ይፈራሉ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 61:10 ፤ አክሊልን እንደ ለበሰ ሙሽራ፥ በጌጥ ሽልማትዋም እንዳጌጠች
ሙሽራ፥ የማዳንን ልብስ አልብሶኛልና፥ የጽድቅንም መጐናጸፊያ ደርቦልኛልና 
በእግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለኛል፥ ነፍሴም በአምላኬ ሐሤት ታደርጋለች።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 22:30 ፤ ቅጥርን የሚጠግንን፥ ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰበት 
በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለግሁ፥ ነገር ግን አላገኘሁም።

ትንቢተ ሕዝቅኤል 45:8 ፤ ይህም በእስራኤል ዘንድ ይዞታ ይሆንለታል፥ አለቆቼም 
ለእስራኤል ቤት ምድሪቱን እንደ ነገዳቸው መጠን ይሰጡአቸዋል እንጂ ሕዝቤን 
ከእንግዲህ ወዲህ አያስጨንቋቸውም።

ትንቢተ ዳንኤል 4:16 ልቡም ከሰው ልብ ይለወጥ፥ የአውሬም ልብ ይሰጠው፤ ሰባት 
ዘመናትም ይለፉበት።

ትንቢተ ዳንኤል 7:4 ፤ መጀመሪያይቱ አንበሳ ትመስል ነበር፥ የንስርም ክንፍ ነበራት፤ 
ክንፎችዋም ከእርስዋ እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር፥ ከምድርም ከፍ ከፍ ተደረገች፥ እንደ 
ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች፥ የሰውም ልብ ተሰጣት።

ትንቢተ ዘካርያስ 4:6 ፤ መልሶም። ለዘሩባቤል የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው። 
በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም፥ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር።

የማቴዎስ ወንጌል 24:22 እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ሥጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር፤ ነገር 
ግን እነዚያ ቀኖች ስለ ተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ።

የማቴዎስ ወንጌል 26:41 ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ፤ መንፈስስ ተዘጋጅታለች 
ሥጋ ግን ደካማ ነው አለው።

የማርቆስ ወንጌል 10:48-52 ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሠጹት፤ እርሱ ግን። የዳዊት ልጅ 
ሆይ፥ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። 49 ኢየሱስም ቆመና። ጥሩት አለ። ዕውሩንም። 
አይዞህ፥ ተነሣ፥ ይጠራሃል ብለው ጠሩት። 50 እርሱም እየዘለለ ተነሣና ልብሱን ጥሎ 



ወደ ኢየሱስ መጣ። 51 ኢየሱስም መልሶ። ምን ላደርግልህ ትወዳለህ? አለው። 
ዕውሩም። መምህር ሆይ፥ አይ ዘንድ አለው። 52 ኢየሱስም። ሂድ፤ እምነትህ አድኖሃል 
አለው። ወዲያውም አየ በመንገድም ተከተለው። (የማቴዎስ ወንጌል 20:30-34)

የማርቆስ ወንጌል 16:20 እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፥ ጌታም ከእነርሱ ጋር
ይሠራ ነበር፥ በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር።

የሉቃስ ወንጌል 14:23 ጌታውም ባሪያውን። ቤቴ እንዲሞላ ወደ መንገድና ወደ ቅጥር 
ውጣና ይገቡ ዘንድ ግድ በላቸው፤

የሉቃስ ወንጌል 21:15,36 ወደረኞቻችሁ ሁሉ ሊቃወሙና ሊከራከሩ የማይችሉትን 
አፍና ጥበብ እሰጣችኋለሁና። 36 እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ፥ 
በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁል ጊዜ ትጉ።

የዮሐንስ ወንጌል 17:15 ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው 
አልለምንም።

የሐዋርያት ሥራ 11:23 እርሱም መጥቶ የእግዚአብሔርን ጸጋ ባየ ጊዜ ደስ አለው፥ 
ሁሉንም በልባቸው ፈቃድ በጌታ ጸንተው ይኖሩ ዘንድ መከራቸው፤

የሐዋርያት ሥራ 13:48 አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል 
አከበሩ፥ ለዘላለም ሕይወትም የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ፤

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች10:13ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና 
አልደረሰባችሁም፤ ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ 
እግዚአብሔር የታመነ ነው፥ ትታገሡም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን 
ደግሞ ያደርግላችኋል።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 16:9 ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛልና ተቃዋሚዎችም 
ብዙ ናቸው።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች12:9እርሱም።ጸጋዬ ይበቃሃል፥ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ
። እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6:11 የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ 
የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ።

ወደ ዕብራውያን 1:7,14 ስለ መላእክትም። መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት 
ነበልባል የሚያደርግ 14 ከቶ ለማን ብሎአል? ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው 
ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉም መናፍስት አይደሉምን?

የያዕቆብ መልእክት 4:7 እንግዲህ ለእግዚአብሔር ተገዙ፤ ዲያብሎስን ግን ተቃወሙ 
ከእናንተም ይሸሻል፤

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 5:10 በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ 
ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል 
ያጸናችሁምል ያበረታችሁማል።
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