
Amheric - Salvation Scriptures

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:2  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።

የማቴዎስ ወንጌል 6:10 ስምህ ይቀደስ፤ መንግሥትህ ትምጣ፤ ፈቃድህ በሰማይ እንደ 
ሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን፤

የሉቃስ ወንጌል 22:42  ብትፈቅድ ይህችን ጽዋ ከእኔ ውሰድ፤ ነገር ግን የእኔ ፈቃድ 
አይሁን የአንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር።

የዮሐንስ ወንጌል 16:7-8 እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፤ እኔ እንድሄድ ይሻላችኋል። 
እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና፤ እኔ ብሄድ ግን እርሱን 
እልክላችኋለሁ። 8 እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን 
ይወቅሳል፤

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:10  ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን 
ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 15:20,21  እንዲሁም በሌላው ሰው መሠረት ላይ እንዳልሠራ 
የክርስቶስ ስም በተጠራበት ስፍራ ሳይሆን ወንጌልን ለመስበክ ተጣጣርሁ፤ 21 ነገር 
ግን። ስለ እርሱ ያልተወራላቸው ያያሉ፥ ያልሰሙም ያስተውላሉ ተብሎ እንደ ተጻፈ 
ነው።

የሐዋርያት ሥራ 2:36,37  አለ። እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን 
እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በእርግጥ 
ይወቅ። 37 ይህንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ፥ ጴጥሮስንና ሌሎችንም ሐዋርያት። 
ወንድሞች ሆይ፥ ምን እናድርግ? አሉአቸው። 

ወደ ዕብራውያን 4:2 ለእነዚያ ደግሞ እንደ ተነገረ ለእኛ የምስራች ተሰብኮልናልና፤ ዳሩ 
ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሐደ አልጠቀማቸውም።

ትንቢተ ኤርምያስ 24:7  እኔም እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ የሚያውቅ ልብ 
እሰጣቸዋለሁ፤ በፍጹምም ልባቸው ወደ እኔ ይመለሳሉና ሕዝብ ይሆኑኛል እኔም 
አምላክ እሆናቸዋለሁ።

የሐዋርያት ሥራ 16:14 ከትያጥሮን ከተማም የመጣች ቀይ ሐር ሻጭ እግዚአብሔርን 
የምታመልክ ልድያ የሚሉአት አንዲት ሴት ትሰማ ነበረች፤ ጳውሎስም የሚናገረውን 
ታዳምጥ ዘንድ ጌታ ልብዋን ከፈተላት።



የማቴዎስ ወንጌል 13:14,15  መስማት ትሰማላችሁና አታስተውሉም፥ ማየትም 
ታያላችሁና አትመለከቱም። 15 በዓይናቸው እንዳያዩ፥ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ፥ 
በልባቸውም እንዳያስተውሉ፥ ተመልሰውም 

ትንቢተ ኢሳይያስ 6:9,10  ፤ እርሱም። ሂድ፥ ይህን ሕዝብ። መስማትን ትሰማላችሁ 
አታስተውሉምም፤ ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱምም በላቸው። 10፤ በዓይናቸው 
እንዳያዩ፥ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ፥ በልባቸውም እንዳያስተውሉ፥ ተመልሰውም 
እንዳይፈወሱ፥ የዚህን ሕዝብ ልብ አደንድን፥ ጆሮአቸውንም አደንቍር፥ 
ዓይናቸውንም ጨፍን አለኝ።

የማርቆስ ወንጌል 4:10,12 ብቻውንም በሆነ ጊዜ፥ በዙሪያው የነበሩት ከአሥራ ሁለቱ 
ጋር ስለ ምሳሌው ጠየቁት። 12  እንዲህም አላቸው። ለእናንተ የእግዚአብሔርን 
መንግሥት ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቶአችኋል፤ በውጭ ላሉት ግን፥ አይተው እንዲያዩ 
እንዳይመለከቱም፥ ሰምተውም እንዲሰሙ እንዳያስተውሉም፥ እንዳይመለሱ 
ኃጢአታቸውም እንዳይሰረይላቸው ነገር ሁሉ በምሳሌ ይሆንባቸዋል።

የዮሐንስ ወንጌል 12:38,40  ነገር ግን ይህን ያህል ምልክት በፊታቸው ምንም 
ቢያደርግ፤ ነቢዩ ኢሳይያስ። ጌታ ሆይ፥ ማን ምስክርነታችንን አመነ? የእግዚአብሔርስ 
ክንድ ለማን ተገለጠ? ብሎ የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ በእርሱ አላመኑም። 40 
ኢሳይያስ ደግሞ። በዓይኖቻቸው እንዳያዩ፥ በልባቸውም እንዳያስተውሉ፥ 
እንዳይመለሱም፥ እኔም እንዳልፈውሳቸው፥ ዓይኖቻቸውን አሳወረ ልባቸውንም 
አደነደነ ብሎአልና ስለዚህ ማመን አቃታቸው። 

ወደ ሮሜ ሰዎች 11:7,8 እንግዲህ ምንድር ነው? እስራኤል የሚፈልጉትን አላገኙትም፤ 
የተመረጡት ግን አገኙት፤ 8  ሌሎቹም ደነዘዙ፤ እንዲሁም። ዓይኖቻቸው እንዳያዩ 
ጆሮቻቸውም እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የእንቅልፍ መንፈስን እስከ ዛሬ ድረስ 
ሰጣቸው ተብሎ ተጽፎአል። ዳዊትም።

2ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 2:10 ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉ፥ 
የእርሱ መምጣት በተአምራት ሁሉና በምልክቶች በሐሰተኞች ድንቆችም በዓመፅም 
መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሠራር ነው።

የማቴዎስ ወንጌል 13:18-23  እንግዲህ እናንተ የዘሪውን ምሳሌ ስሙ። 19 
የመንግሥትን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ፥ ክፉው ይመጣል፥ በልቡ 
የተዘራውንም ይነጥቃል፤ በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው። 20  በጭንጫ ላይ 
የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ ወዲያው በደስታ የሚቀበለው ነው፤ 21  ነገር ግን 
ለጊዜው ነው እንጂ በእርሱ ሥር የለውም፥ በቃሉ ምክንያትም መከራ ወይም ስደት 
በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላል። 22  በእሾህ መካከል የተዘራውም ይህ ቃሉን 
የሚሰማ ነው፥ የዚህም ዓለም አሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል፥ 
የማያፈራም ይሆናል። 23  በመልካም መሬት የተዘራውም ይህ ቃሉን ሰምቶ 



የሚያስተውል ነው፤ እርሱም ፍሬ ያፈራል አንዱም መቶ አንዱም ስድሳ አንዱም 
ሠላሳ ያደርጋል። 

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 3:15,16  ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሙሴ መጻሕፍት 
በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል፤ 16 ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ 
ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል። 

ትንቢተ ኢሳይያስ 30:28  ፤ እስትንፋሱም አሕዛብን በአጥፊ ወንፊት ሊነፋቸው 
እንደሚያጥለቀልቅ እስከ አንገትም እንደሚደርስ ወንዝ ነው፥ በሕዝብም መንጋጋ 
የሚያስት ልጓም ይሆናል።

ትንቢተ ሆሴዕ 11:3-7 ፤ እኔም ኤፍሬምን ክንዱን ይዤ በእግሩ እንዲሄድ መራሁት፤ 
እኔም እፈውሳቸው እንደ ነበርሁ አላወቁም። 4፤ በሰው ገመድ በፍቅርም እስራት 
ሳብኋቸው፤ ለእነርሱም ቀምበርን ከጫንቃቸው ላይ እንደሚያነሣ ሆንሁ፥ ድርቆሽም 
ጣልሁላቸው። 5፤ ወደ እኔ ይመለሱ ዘንድ አልወደዱምና ወደ ግብጽ ምድር 
ይመለሳሉ፥ አሦርም ንጉሣቸው ይሆናል። 6፤ ከመከሩትም ምክር የተነሣ ሰይፍ 
በከተሞቻቸው ላይ ይወድቃል፥ ከበርቴዎችንም ያጠፋል። 7፤ ሕዝቤም ከእኔ 
ይመለሱ ዘንድ ወደዱ፤ ወደ ላይም ቢጠሩአቸው ማንም ከፍ ከፍ ያደርጋቸው ዘንድ 
አይችልም። 

የሐዋርያት ሥራ 26:18  የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል 
ርስትን ያገኙ ዘንድ፥ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም ሥልጣን ወደ እግዚአብሔር 
ዘወር እንዲሉ ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ፥ ከሕዝቡና ወደ እነርሱ ከምልክህ ከአሕዛብ 
አድንሃለሁ።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:24,26 የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ 
ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም። 26  ደግሞም። ምናልባት 
እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ 
በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው፥ ወደ አእምሮ ይመለሳሉ 
ብሎ የሚቃወሙትን በየዋህነት ይቅጣ። 

የዮሐንስ ራእይ 3:17-19  ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ 
አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፥ ጐስቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም የተራቆትህም 
መሆንህን ስለማታውቅ፥ 18  ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፥ 
ተጐናጽፈህም የራቁትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፥ እንድታይም 
ዓይኖችህን የምትኳለውን ኵል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ። 19  እኔ 
የምወዳቸውን ሁሉ እገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውማለሁ፤ እንግዲህ ቅና ንስሐም ግባ።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 7:10 እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ኀዘን ጸጸት የሌለበትን፥ 
ወደ መዳንም የሚያደርሰውን ንስሐ ያደርጋልና፤ የዓለም ኀዘን ግን ሞትን ያመጣል።

መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ። 18:37  ፤ መሥዋዕተ ሠርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነቢዩ 



ኤልያስ ቀርቦ። አቤቱ፥ የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤልም አምላክ ሆይ፥ አንተ 
በእስራኤል ላይ አምላክ እንደ ሆንህ፥ እኔም ባሪያህ እንደ ሆንሁ፥ ይህንም ሁሉ 
በቃልህ እንዳደረግሁ ዛሬ ይገለጥ።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 4:4 ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ 
ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው፥ የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ።

የሉቃስ ወንጌል 8:11-15  ምሳሌው ይህ ነው። ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው። 12 
በመንገድ ዳርም ያሉት የሚሰሙ ናቸው፤ ከዚህ በኋላም ዲያብሎስ ይመጣል 
አምነውም እንዳይድኑ ቃሉን ከልባቸው ይወስዳል። 13 በዓለት ላይም ያሉት ሲሰሙ 
ቃሉን በደስታ የሚቀበሉ ናቸው፤ እነርሱም ለጊዜው ብቻ ያምናሉ እንጂ በፈተና ጊዜ 
የሚክዱ ሥር የሌላቸው ናቸው። 14 በእሾህ መካከልም የወደቀ እነዚህ የሚሰሙት 
ናቸው፤ መንገዳቸውንም ሄደው በሕይወት ዘመን በአሳብና በባለ ጠግነት ምቾት 
ይታነቃሉ፥ ሙሉ ፍሬም አያፈሩም። 15  በመልካም መሬት ላይም የወደቀ እነርሱ 
በመልካምና በበጎ ልብ ቃሉን ሰምተው የሚጠብቁት በመጽናትም ፍሬ የሚያፈሩ 
ናቸው። 

የሐዋርያት ሥራ 15:11  ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንደ እነርሱ ደግሞ 
እንድን ዘንድ እናምናለን።

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:13 እንደ ሥጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፤ በመንፈስ 
ግን የሰውነትን ሥራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ።
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