
Tigrinya   - Salvation Scriptures

ኤፌሶን 2:1/2  ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ፡ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ
ኣብቶም  ደቂ  ዘይምእዛዝ  ዚገብሮ  ዘሎ  ሓለቓ  ስልጣን  ኣየር  እተመላለስኩም፡
ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምዉታት ዝነበርኩም፡ ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም።

ወንጌል ማቴዎስ  6:10  መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ
ኣብ ምድሪ ይኹን።

ወንጌል ሉቃስ 22:42  ኣቦይ፡ ፍቓድካ እንተ ዀይኑስ፡ ነዛ ጽዋእ እዚኣ ኻባይ ኣሕልፋ።
ግናኸ ፍቓድካ እምበር፡ ፍቓደይሲ ኣይኹን፡ እናበለ ጸለየ።

ወንጌል ዮሐንስ 16:7-9 ግናኸ እንተ ኸድኩ ኸም ዚሔሸኩም፡ ሓቂ እነግረኩም ኣሎኹ።
ኣነ እንተ ዘይከድኩስ፡ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እዩ እሞዕ፡ እንተ ኸድኩ
ግና፡ ንእኡ ኽሰደልኩም እየ። 8 ንሱ ምስ መጸ ኸኣ፡ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ
ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ኪረትዓ እዩ። 9 ብዛዕባ ሓጢኣት፡ ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ።

2 ጢሞቴዎስ 2:10 ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት፡ ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ
ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ኺረኽቡ፡ ንዂሉ እዕገስ ኣሎኹ።

ሮሜ  15:20/21  ከምቲ፡ ብእኡ ዘይተነግረሎም ኪርእይዎ እዮም፡ እቶም ዘይሰምዑውን
ኬስተብህሉ እዮም፡ ዚብል ጽሑፍ ደኣ እምበር፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ሰብ ዝመስረቶ
ምእንቲ ኸይሀንጽሲ፡ ኣብቲ ክርስቶስ እተሰምየሉ ዘበለ፡ ወንጌል ከይሰብኽ፡ ክብረተይ
ገይረዮ ኣሎኹ።

ግብረ ሐዋርያት  2:36,37  እምብኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ የሱስ፡
ንእኡ ጐይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ፡ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ።  37
ሽዑ፡ እዚ ምስ ሰምዑ፡ ልቦም ተወግኤ እሞ፡ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሃዋርያትን፡
ኣቱም ኣሕዋትና፡ እንታይ ንግበር፡ በልዎም።

ዕብራውያን 4:2 ንኣናውን ከምቲ ንኣታቶም ብስራት ተነጊሩልና ኣሎ እሞ፡ እቲ ዝሰምዕዎ
ቓል ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለ ዘይሐበረ ግና፡ ኣይጠቕሞምን።

ኤርምያስ 24:7 -  ወንጌል ማቴዎስ 22:37  የሱስ ከኣ፡ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ
ልብኻን ብዂሉ ነፍስኻን ብዂሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ፡

ግብረ ሐዋርያት  16:14  ልድያ እትብሀል፡  ንኣምላኽ እትፈርህ ሰበይቲ ብዓልቲ ኸተማ
ትያቲራ፡ ሸያጢት ቀይሕ ሃሪ፡ ጽን ትብለና ነበረት። ናብቲ ጳውሎስ ዚብሎ ዝነበረ
ኸተድህብ ከኣ፡ እግዚኣብሄር ልባ ኸፈተላ።

ወንጌል ማቴዎስ 13:14-17 ትንቢት ኢሳይያስ ኣባታቶም ይፍጸም፡ ከምዚ ዚብል፡ በእዛኖም
ከይሰምዑ፡  በዒንቶም  ከይርእዩ፡  ኣእዛኖም  ኣጽመሙ፡  ኣዒንቶም  ዐመቱ፡  ብልቦም
ከየስተውዕሉ፡ ከይምለሱ፡ ኣነውን ከየሕውዮምሲ፡ ልቢ እዚ ህዝብዚ ረጒድ እዩ እሞ፡
ምስማዕስ ትሰምዑ፡ ከቶ ኣይተስተውዕሉን፡ ምርኣይውን ትርእዩ፡ ከቶ ኣይትጥምቱን
ኢኹም። ብዙሓት ነብያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእዩ
ኸም  እተመነዩ  እሞ  ኸም  ዘይረኣዩ፡  ነዚ  ንስኻትኩም  እትሰምዕዎ  ዘሎኹም
ኪሰምዑውን  ከም  እተመነዩ  እሞ  ከም  ዘይሰምዑ፡  ብሓቂ  እብለኩም  ኣሎኹ።



ኣዒንትኹም ግና ዚርእያ፡ ኣእዛንኩምውን ዚሰምዓ እየን እሞ፡ ብጹኣት እየን።
ኢሳይያስ 6:9,10 - ግብረ ሐዋርያት 28:26/27 ከምዚ ኢሉ፡ ናብዚ ህዝቢ እዚ ኺድ እሞ

ንገሮም፡ ብእዛኖም ከይሰምዑ፡ በዒንቶም ከይርእዩ፡ ኣእዛኖም ኣጽመሙ፡ ኣዒንቶም
ዐመቱ፡ ብልቦም ከየስተውዕሉ፡ ከይምለሱ። ኣነውን ከየሕውዮምሲ፡ ልቢ እዚ ህዝቢዚ
ረጒድ እዩ እሞ፡ ምስማዕስ ትሰምዑ ከቶ ኣይተስተውዕሉን፡ ምርኣይውን ትርእዩ ከቶ
ኣይትጥምቱን ኢኹም።

ወንጌል  ማርቆስ 4:11,12  ንሱ  ኸኣ  በሎም፡  ምፍላጥ  ምስጢር  መንግስቲ  ኣምላኽ
ንኣኻትኩም እዩ  እተዋህበ፡  ነቶም ብወጻኢ ዘለዉ ግና፡  12  እናረኣዩ  ኺርእዩ  እሞ
ከይስወጦም፡  እናሰዑ  ኺሰምዑ  እሞ  ከየስተውዕሉ፡  ከይምለሱ  ይቕረውን  ምእንቲ
ኸይብለሎምሲ፡ ኲሉ ብምስላ እዩ ዚኸውን።

ወንጌል ዮሐንስ 12:39/40 ድማ ኢሳይያስ ከም ብሓድሽ፡ በዒንቶም ከይርእዩ ብልቦምውን
ከየስተውዕሉ፡  ከይምለሱን  ኣነ  ኸኣ  ከይምሕሮምንሲ፡  ኣዒንቶም  ኣዖረ  ልቦምውን
ኣትረረ፡ ኢሉ እዩ እሞ፡ ስለዚ ምእማን ሰኣኑ።

ሮሜ  11:7/8  እምብኣርሲ  እንታይ  ደኣ  እዩ?  ከመዮ  ጽሑፍ፡  ኣዒንቶም  ከይርእያ፡
ኣእዛኖምውን ከይሰምዓስ፡ ኣምላኽ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሀቦም፡
ዚብል ዘሎ፡ እቶም ሕሩያት ረኸቡ እሞ፡ እስራኤል ነቲ ዚደልዮ ኣይረኸቦን፡ እቶም
ዝተረፉውን ተረሩ።

2 ተሰሎንቄ 2:9-12 እቶም ዚጠፍኡስ ንምድሓኖም ዚኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ፡
ንኣታቶም ናይ እዚ ኣመጻጽኣ ብዂሉ ጥበራ ዓመጻ፡  ብዂሉ ሓይልን ትእምርትን
ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዚኸውን። ስለዚ ኸኣ እቶም ብዓመጻ ባህ
ዚበሎም እምበር፡ ንሓቂ ዘይኣምኑ ዂሎም ምእንቲ ኺፍረዱ፡ ኣምላኽ፡ ነቲ ሓሶት
ክሳዕ ዚአምኑ፡ ብርቱዕ ስሕተት ይሰደሎም።

ወንጌል  ማቴዎስ  13:18-23  እምብኣርሲ  ንስኻትኩም  ምስላ  ዘራኢ  ስምዑ።  19  ቃል
መንግስቲ  ሰሚዑስ ዘየስተውዕሎ ዂሉ፡  እቲ  ኽፉእ  ይመጽእ እሞ ነቲ  ኣብ  ልቡ
ዝተዘርኤ ይምንጥሎ፡ እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ እተዘርኤ እዚ እዩ። 20 እቲ ኣብ ከውሒ
እተዘርኤ ኸኣ ነዚ ቓል ሰሚዑ ብኡብኡ ብሓጐስ ዚቕበሎ እዩ። 21 ንሽዑ ጥረኣይ እዩ
እምበር፡  ሱር  ግና  የብሉን።  ስለቲ  ቓል  መከራ  ወይ  ስደት  ምስ  ኰነ፡  ብኡብኡ
ይዕንቀፍ። 22  እቲ ኣብ እሾዂ እተዘርኤ ኸኣ ነዚ ቓል ዚሰምዖ እዩ፡ ጓሂ እዛ ዓለም
እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቓል ይሐንቆ፡ ከይፈረየውን ይተርፍ። 23  እቲ ኣብ
ጽቡቕ ምድሪ እተዘርኤ ኸኣ ነዚ ቓል ሰሚዑስ ዜስተውዕሎ እዩ፡ ንሱ ፍረ ይፈሪ፡ ገሊኡ
ምእቲ፡ ገሊኡ ስሳ፡ ገሊኡ ኸኣ ሰላሳ ይእቶ።

2  ቆሮንቶስ 3:15,16  ክሳዕ ሎሚ ንሙሴ እናኣንበብዎ፡ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርጉሕ
ኣሎ። 16 ናብ ጐይታ ምስ ተመልሱ ግና፡ እቲ መጋረጃ ኪቕንጠጥ እዩ።

ሆሴእ 11:3-7 - ወንጌል ማቴዎስ 11:28-30 ኣቱም ኲልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን፡
ኣነ  ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ።  29/30  ኣነ  ለዋህ እየ፡  ልበይውን ትሑት፡  ኣርዑተይ
ፈኲሽ፡ ጾረይውን ቀሊል እዩ እሞ፡ ኣርዑተይ ጹሩ ኻባይውን ተምሀሩ፡ ንነፍስኹም ከኣ
ዕረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኺም።



ግብረ ሐዋርያት  26:18  ንኣይ ብምእማን ከኣ  ሕድገት ሓጢኣት ርስቲ ምስ ቅዱሳንን
ኪረኽቡ፡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ ካብ ስልጣን ሰይጣንውን ናብ ኣምላኽ ኪምለሱ
ኣዒንታቶም ክትከፍተሎም፡ እልእከካ ኣሎኹ።

2 ጢሞቴዎስ 2:24-26 ባርያ እግዚኣብሄር ንዂሉ ለዋህ፡ መሃሪ፡ ዕጉስ ኪኸውን እምበር፡
ኪብኣስ ኣይግብኦን እዩ። 25 ምናልባሽ እግዚኣብሄር ንሓቂ ምእንቲ ኺፈልጥዋ ኢሉ፡
ንስሓ እንተ ሀቦም፡ ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም፡  26  ፍቓድ ኣምላኽ
ኪገብሩ ኢሉ ምስ ኣውጽኦም፡ ንሳቶም ካብ መፈንጠራ ድያብሎስ ኣምሊጦም ናብ
ልቦም ይምለሱ እዮም።

ራእይ ዮሐንስ  3:17-19  ሃብታምን  ፈሳስን  እየ፡  ሓንቲ  ዝደልያ  ነገር  እኳ  የብለይን
ብምባልካ፡ ሕሱርን ዜደንግጽን ነዳይን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ
ዘሎኻ።  18  ምእንቲ  ኽትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ  ወርቂ  ኻባይ ክትዕድግ፡  ሕፍረት
ዕርቃንካ  ምእንቲ  ኸይቅላዕን  ክትክደንን  ከኣ  ጻዕዳ  ኽዳውንቲ፡  ምእንቲ  ኽትርኢ
ነዒንትኻ ኽትኰሐለሉውን ኲሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣሎኹ። 19 ኣነ ነቶም
ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምውን እየ። ደጊም ቅናእ እሞ ተነሳሕ።

2  ቆሮንቶስ  7:10  ማለት፡ ጓሂ ኸም ፍቓድ ኣምላኽሲ ንምድሓን ዚኸውን ዘይትጠዐሰሉ
ንስሓ የምጽእ፡ ጓሂ ዓለም ግና ሞት እዩ ዜምጽእ።

1 ነገስት 18:37 - ኣምላኽ turn heart back to ኣምላኽ.
2  ቆሮንቶስ  4:4  እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ፡ ንሱ ኸኣ ምስሊ ኣምላኽ፡

ምእንቲ ኸየብርሃሎምሲ፡ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣዖሮ።
ወንጌል ሉቃስ 8:11-15 እቲ ምስላኡ እዚ እዩ፡ እቲ ዘርኢ ቓል ኣምላኽ እዩ። 12 እቶም ኣብ

ጥቓ መገዲ፡  ንሳቶም ዚሰምዑ እዮም። ድሕርቲ፡  ምእንቲ ኸይኣምኑን ከይድሕኑን
ኢሉ፡ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ። 13 እቶም ኣብ ከውሒ፡ ንሳቶም
ንቓል ምስ ሰምዕዎ፡ ብሓጐስ ዚቕበልዎ እዮም። እዚኣቶም ግና ንጊዜኡ ደኣ እዮም
ዚኣምኑ እምበር፡ ሱር የብሎምን፡ ብጊዜ ፈተናውን ይጠልሙ።  14  እቲ ኣብ እሾዂ
ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም፡ ምስ ሰምዑ፡ መገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ
ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን። 15 እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ፡ ነቲ ቓል
ሰሚዖምሲ፡ ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕን ልቢ ዚዐቚርዎ፡ ብትዕስቲውን ፍረ ዚፈርዩ እዮም።

ግብረ ሐዋርያት 15:11 ንሕናስ ከማታቶም ደኣ ብጸጋ ጐይታና የሱስ ከም እንድሕን፡ ንኣምን
ኣሎና።

ሮሜ  8:12/13  እምብኣርሲ ኣሕዋተየ፡ ከም ስጋ እንተ ነበርኩም፡ ክትሞቱ ኢኹም፡ ነቲ
ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተ ቐተልኩምዎ ግና፡ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም እሞ፡ ከም
ስጋ ኽንነብር፡ ነቲ ስጋስ ሰብ ዕዳኡ ኣይኰንናን።
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