
Amharic - Soul Scriptures

የማቴዎስ ወንጌል 11:28-30 እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ፥ ወደ እኔ ኑ፥ 
እኔም አሳርፋችኋለሁ። 29 ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ፥ እኔ የዋህ 
በልቤም ትሑት ነኝና፥ ለነፍሳችሁም ዕረፍት ታገኛላችሁ፤ 30 ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም 
ቀሊል ነውና።

ኦሪት ዘፍጥረት 2:7 ፤ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፤ 
በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት፤ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ።

ኦሪት ዘፍጥረት 34:2,3,8 ፤ የአገሩ አለቃ የኤዊያዊ ሰው የኤሞር ልጅ ሴኬም አያት፤ 
ወሰዳትም ከእርስዋም ጋር ተኛ፥ አስነወራትም። 3 ፤ ልቡናውም በያዕቆብ ልጅ በዲና 
ፍቅር ተነደፈ፥ ብላቴናይቱንም ወደዳት፥ ልብዋንም ደስ በሚያሰኛት ነገር ተናገራት። 8
፤ ኤሞርም እንዲህ ብሎ ነገራቸው። ልጄ ሴኬም በልጃችሁ ፍቅር ልቡ ተነድፎአልና 
ሚስት እንድትሆነው እባካችሁ እርስዋን ስጡት።

ኦሪት ዘኍልቍ 21:4 ፤ ከሖርም ተራራ ከኤዶምያስ ምድር ርቀው ሊዞሩ በኤርትራ ባሕር
መንገድ ተጓዙ፤ የሕዝቡም ሰውነት ከመንገዱ የተነሣ ደከመ።

ኦሪት ዘዳግም 4:29 ፤ ነገር ግን ከዚያ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትሻላችሁ፤ በልብህም
ሁሉ በነፍስህም ሁሉ የፈለግኸው እንደ ሆነ ታገኘዋለህ።

መጽሐፈ መሣፍንት 16:16 ፤ ዕለት ዕለትም በቃልዋ ነዘነዘችው አስቸገረችውም፥ ነፍሱም
እስከ ሞት ድረስ ተጨነቀች።

1 መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 18:1 ፤ ዳዊትም ለሳኦል መናገሩን በፈጸመ ጊዜ የዮናታን 
ነፍስ በዳዊት ነፍስ ታሰረች፥ ዮናታንም እንደ ነፍሱ ወደደው።

1 መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ። 1:29 ፤ ንጉሡም። ነፍሴን ከመከራ ሁሉ ያዳነኝ ሕያው 
እግዚአብሔርን!

2 መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ። 4:27 ፤ ወደ ተራራው ወደ እግዚአብሔር ሰው በመጣች ጊዜ 
እግሮቹን ጨበጠች፤ ግያዝም ሊያርቃት ቀረበ፤ የእግዚአብሔርም ሰው። ነፍስዋ 
አዝናለችና ተዋት፤ እግዚአብሔርም ያንን ከእኔ ሰውሮታል አልነገረኝምም አለ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 7:11 ፤ ስለዚህም አፌን አልከለክልም፤ በመንፈሴ ጭንቀትን 
እናገራለሁ፤ በነፍሴ ምሬት በኀዘን አንጐራጕራለሁ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 14:22 ፤ ነገር ግን የገዛ ሥጋው ሕመም ብቻ ይሰማዋል፥ ለራሱም 
ብቻ ያለቅሳል።

መጽሐፈ ኢዮብ። 19:2 ፤ ነፍሴን የምትነዘንዙ፥ በቃልስ የምታደቅቁኝ እስከ መቼ ነው?
መጽሐፈ ኢዮብ። 27:2 ፤ ፍርዴን ያስወገደ ሕያው እግዚአብሔርን! ነፍሴንም መራራ 

ያደረገ ሁሉን የሚችል ሕያው አምላክን!
መጽሐፈ ኢዮብ። 30:25 ፤ ጭንቅ ቀን ላገኘው ሰው አላለቀስሁምን? ለችግረኛስ ነፍሴ 



አላዘነችምን?
ዳዊት 6:3,4 ነፍሴም እጅግ ታወከች፤ አንተም አቤቱ፥ እስከ መቼ ድረስ ነው? 4 አቤቱ፥ 

ተመለስ ነፍሴንም አድናት፥ ስለ ቸርነትህም አድነኝ።
ዳዊት 7:1,2 አቤቱ አምላኬ፥ በአንተ ታመንሁ፤ ከሚያሳድዱኝ ሁሉ አድነኝና አውጣኝ፥

2 ነፍሴን እንደ አንበሳ ነጥቀው እንዳይሰብሩዋት፥ የሚያድንና የሚታደግ ሳይኖር።
ዳዊት 17:13 አቤቱ፥ ተነሥ፤ ቀድመህ ወደ ታች ጣለው፤ ነፍሴን ከኃጢአተኛ በሰይፍህ 

አድናት።
ዳዊት 23:3 ነፍሴን መለሳት፥ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ።
ዳዊት 25:20 ነፍሴን ጠብቅና አድነኝ፤ አንተን ታምኛለሁና አልፈር።
ዳዊት 33:19 ነፍሳቸውን ከሞት ያድን ዘንድ፥ በራብም ጊዜ ይመግባቸው ዘንድ።
ዳዊት 34:22 የባሪያዎቹን ነፍስ እግዚአብሔር ይቤዣል፥ በእርሱም የሚያምኑ ሁሉ 

አይጸጸቱም።
ዳዊት 35:12,13 ስለ በጎ ክፋትን መለሱልኝ፥ ነፍሴንም ልጆችን አሳጡአት። 13 እኔስ 

እነርሱ በታመሙ ጊዜ ማቅ ለበስሁ፥ ነፍሴንም በጾም አደከምኋት፤ ጸሎቴም ወደ 
ብብቴ ተመለሰ።

ዳዊት 41:4 እኔስ። አቤቱ ማረኝ፤ አንተን በድያለሁና ነፍሴን ፈውሳት አልሁ።
ዳዊት 42:5,11 ነፍሴ ሆይ፥ ለምን ታዝኛለሽ? ለምንስ ታውኪኛለሽ? የፊቴን መድኃኒት

አምላኬን  አመሰግነው  ዘንድ  በእግዚአብሔር  ታመኚ። 11  ነፍሴ  ሆይ፥  ለምን
ታዝኛለሽ?  ለምንስ  ታውኪኛለሽ?  የፊቴን  መድኃኒት  አምላኬን  አመሰግነው  ዘንድ
በእግዚአብሔር ታመኚ። (ዳዊት 42:6,11; 43:5)

ዳዊት 56:13 ነፍሴን ከሞት፥ እግሮቼን ከመውደቅ አድነሃልና፥ በሕያዋን ብርሃን 
እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ዘንድ።

ዳዊት 69:10 ነፍሴን በጾም አስመረርሁአት፥ ለስድብም ሆነብኝ።
ዳዊት 69:18 ነፍሴን ተመልክተህ ተቤዣት፤ ስለ ጠላቶቼም አድነኝ።
ዳዊት 86:13 ምሕረትህ በእኔ ላይ ታላቅ ናትና፥ ነፍሴንም ከታችኛይቱ ሲኦል 

አድነሃታልና።
ዳዊት 97:10 እግዚአብሔርን የምትወዱ፥ ክፋትን ጥሉ፤ እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ነፍሶች

ይጠብቃል፥ ከኃጥኣንም እጅ ያድናቸዋል።
ዳዊት 107:9 የተራበችን ነፍስ አጥግቦአልና፥ የተራቈተችንም ነፍስ በበረከት 

ሞልቶአልና።
ዳዊት 116:4 የእግዚአብሔርንም ስም ጠራሁ። አቤቱ፥ ነፍሴን አድናት።
ዳዊት 116:8 ነፍሴን ከሞት፥ ዓይኔንም ከእንባ፥ እግሬንም ከመሰናከል አድኖአልና።
ዳዊት 119:28 ከኀዘን የተነሣ ነፍሴ አንቀላፋች፤ በቃልህ አጠንክረኝ።
ዳዊት 120:2 ከዓመፀኛ ከንፈር ከሸንጋይም አንደበት፥ አቤቱ፥ ነፍሴን አድናት።



ዳዊት 121:7 እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፥ ነፍስህንም ይጠብቃታል።
ዳዊት 124:7 ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ አመለጠች። ወጥመድ ተሰበረ 

እኛም አመለጥን።
ዳዊት 138:3 በጠራሁህ ቀን በፍጥነት አድምጠኝ፤ ነፍሴን በኃይልህ በብዙ አጸናሃት።
መጽሐፈ ምሳሌ 6:32 ከሴት ጋር የሚያመነዝር ግን አእምሮው የጐደለ ነው፤ እንዲሁም 

የሚያደርግ ነፍሱን ያጠፋል።
መጽሐፈ ምሳሌ 22:25 መንገዱን እንዳትማር ለነፍስህም ወጥመድ እንዳታገኝህ።
ትንቢተ ኤርምያስ 20:13 ለእግዚአብሔር ዘምሩ እግዚአብሔርንም አመስግኑ፤ 

የችግረኛውን ነፍስ ከክፉ አድራጊዎች እጅ አድኖአልና።
ትንቢተ ኤርምያስ 31:25 የደከመችውን ነፍስ አርክቻለሁና፥ ያዘነችውንም ነፍስ ሁሉ 

አጥግቤአለሁና።
ትንቢተ ሕዝቅኤል 13:20,21 ፤ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እነሆ፥ እኔ 

ነፍሳትን እንደ ወፍ በምታጠምዱባት በመከዳችሁ ላይ ነኝ፥ ከክንዳችሁም ወስጄ 
እቀድዳታለሁ፥ እንደ ወፍም የምታጠምዱአቸውን ነፍሳት እለቅቃለሁ። 21 ፤ 
ሽፋኖቻችሁን ደግሞ እቀድዳለሁ ሕዝቤንም ከእጃችሁ አድናለሁ፥ ከዚያም ወዲያ 
በእጃችሁ ለመታደን አይሆኑም፤ እኔም እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ።

የማቴዎስ ወንጌል 10:28 ሥጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን 
አትፍሩ፤ ይልቅስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ።

የማቴዎስ ወንጌል 16:26 ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጐድል ምን 
ይጠቅመዋል? ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? (የማርቆስ ወንጌል 8:36,37)

የማቴዎስ ወንጌል 22:37 ኢየሱስም እንዲህ አለው። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ 
በፍጹም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ውደድ።

የማቴዎስ ወንጌል 26:38 ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፤ በዚህ ቆዩ ከእኔም ጋር 
ትጉ አላቸው። (የማርቆስ ወንጌል 14:34)

የማርቆስ ወንጌል 12:30 አንተም በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም አሳብህ 
በፍጹምም ኃይልህ ጌታ አምላክህን ውደድ የምትል ናት። ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች 
ናት።

የሉቃስ ወንጌል 12:20 እግዚአብሔር ግን። አንተ ሰነፍ፥ በዚች ሌሊት ነፍስህን ከአንተ 
ሊወስዱአት ይፈልጓታል፤ ይህስ የሰበሰብኸው ለማን ይሆናል? አለው።

የሉቃስ ወንጌል 21:19 በመታገሣችሁም ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ።
የዮሐንስ ወንጌል 12:27  አሁን ነፍሴ ታውካለች ምንስ እላለሁ? አባት ሆይ፥ ከዚህ 

ሰዓት አድነኝ። ነገር ግን ስለዚህ ወደዚህ ሰዓት መጣሁ።
የሐዋርያት ሥራ 14:22(21/22) በዚያችም ከተማ ወንጌልን ሰብከው እጅግ ደቀ 

መዛሙርትን ካደረጉ በኋላ፥ የደቀ መዛሙርትን ልብ እያጸኑ በሃይማኖትም ጸንተው 
እንዲኖሩ እየመከሩና። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ 



ያስፈልገናል እያሉ፥ ወደ ልስጥራን ወደ ኢቆንዮንም ወደ አንጾኪያም ተመለሱ።
የሐዋርያት ሥራ 15:24 ያላዘዝናቸው ሰዎች ከእኛ ወጥተው። ትገረዙ ዘንድና ሕግን 

ትጠብቁ ዘንድ ይገባችኋል ብለው ልባችሁን እያወኩ በቃል እንዳናወጡአችሁ ስለ 
ሰማን፥

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15:45 እንዲሁ ደግሞ። ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ 
ተብሎ ተጽፎአል፤ ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ።

1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 5:23 የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፤ 
መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ሥጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ 
ፈጽመው ይጠበቁ።

ወደ ዕብራውያን 6:19 ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልሕቅ አለን እርሱም እርግጥና ጽኑ 
የሆነ ወደ መጋረጃውም ውስጥ የገባ ነው፤

ወደ ዕብራውያን 10:39 እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑቱ ነን እንጂ ወደ ጥፋት 
ከሚያፈገፍጉ አይደለንም።

የያዕቆብ መልእክት 1:21 ስለዚህ ርኵሰትን ሁሉ የክፋትንም ትርፍ አስወግዳችሁ፥ 
ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁም የተተከለውን ቃል በየዋህነት ተቀበሉ።

የያዕቆብ መልእክት 5:20 ኃጢአተኛን ከተሳሳተበት መንገድ የሚመልሰው ነፍሱን ከሞት 
እንዲያድን፥ የኃጢአትንም ብዛት እንዲሸፍን ይወቅ።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:9(8/9) እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ፤ አሁንም ምንም 
ባታዩት በእርሱ አምናችሁ፥ የእምነታችሁን ፍፃሜ እርሱም የነፍሳችሁን መዳን 
እየተቀበላችሁ፥ በማይነገርና ክብር በሞላበት ሐሤት ደስ ይላችኋል።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:22 ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች
መዋደደ ነፍሳችሁን አንጽታችሁ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ።

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

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 4:19 ስለዚህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን 
የሚቀበሉ፥ መልካምን እያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ።

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 2:7/8 ጻድቅ ሎጥም በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ ዕለት 
ዕለት በዓመፀኛ ሥራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና በዓመፀኞች ሴሰኛ ኑሮ 
የተገፋውን ያን ጻድቅ ካዳነ፥

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