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ቃሌ ከሲዴ 

ቃሌ ከሲዴ 

ፈውስ እና እምነት ሇአብዛኞቹ ክርስቲያኖች ምስጢራዊ እንዯሆኑ አውቄአሇሁ። በእነዚህ ርዕሶች ሊይ ብዙ መጽሐፎች ያለ ቢሆንም፥ እነርሱ 
አሁንም እንዯተዯናገሩ ቆይተዋሌ። 

የራሴን ሪሰርች(ጥናት) የጀመርሁት ከ40 ዓመታት በፊት ነበረ። ምርጡን ያገኘሁት የራሴን ጥናት 
በመጽሐፍ ቅደስ ሙለ ሊይ ሳዯርግ ነበር። በቅዴሚያ፥ የእምነት እና የፈውስ መጽሐፍ ቅደሳዊ 
ጥቅሶችን በሙለ ዘረዘርሁ። ከዛ፥ ረጅሙን ዝርዝሬን አጠር በማዴረግ በሚገባ አዘጋጀሁት። 
በመቀጠሌ፥ ቀሪዎቹን የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች ሇግሌ እንዱሆኑ አዯረግኋቸው። በመጨረሻ እነርሱ 
ሊይ ማሰሊሰሌ ጀመርሁ። 

ይህ eመጽሐፍ (eBooK) የግላን የመጽሐፍ ቅደስ የፈውስ ዝርዝር ይዟሌ። እናንተ በእነዚህ 
የተስፋ ቃልች ሊይ ስታሰሊስለ፥ ከጭንቅሊታችሁ(ከራሳችሁ) ወዯ ሌባችሁ ይወርዲለ።  ይህ 
እናንተ ከአዕምሮ ስምምነት ወዯ እምነት ስትቀይሩ ነው (በዚህ ጊዜ ነው ከአዕምሮ ስምምነት 
ወዯ እምነት የምትቀይሩት)። ይህ ሲሆን፥ መንግሥተ ሰማይ ወዯተባሇው ከተፈጥሮበሊይ 
ወዯሆነው መግቢያ ውስጥ በተዯጋጋሚ ታንኳኳሊችሁ። 

በዚህ የመጽሐፍ ቅደስ ዝርዝር ሊይ ስታሰሊስለ፥ እምነትና ፈውስ ከእንግዱህ በኋሊ ምስጢር 
አይሆኑም! 
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መጽሐፍ ቅደስ ሊይ እንዳት ነው የምናሰሊስሇው 

መጽሐፍ ቅደስ ሊይ እንዳት ነው የምናሰሊስሇው 

‚ማሰሊሰሌ‛ በዕብራዊ ቋንቋ ‚መናገር ወይም ዴምፅ ማውጣት‛ ማሇት ነው። ስሇዚህ፥ 
ሇማሰሊሰሌ የአይሁድች ሁኔታ(ዘዳ) የእግዚአብሔርን ቃሊት ከፍ ባሇ ዴምፅ ማጉተምተም ነው። 

መጽሐፍ ቅደስ ሊይ ሳሰሊስሌ፥ 
የሚከተለትን (በቀኝ በኩሌ በሳጥን ውስጥ የሚገኙትን 

ምሳላዎች) አዯርጋሇሁ: 

1) ጥቅሱን የግሌ ማዴረግ። 

2) ጥቅሱ የሚሇውን ራሳችሁ ስታዯርጉ በዓይነ 
ህሉናችሁ ማየት። 

3) ጥቅሱን ከፍ ባሇ ዴምፅ ተናገሩት። 

4) የሚያብራሩ ቃሊት ጨምሩ። 

    መዝሙር 91:1 [የግሌ ስናዯርግ] 

“የሚኖር...” [የግሌ ያሌሆነ] 

እንዱህ ይሆናሌ 

“እኔ እኖራሇሁ...” [የግሌ የሆነ] 

   መዝሙር 91:1 [ቃለን ማብራራት] 
 “እኔ እኖራሇሁ፥ [እኔ በእርግጥ ሇስሇስ ያሇውን የሰማይን ንፋስ 

ወዯውስጥ እየተነፈስሁ እኖራሇሁ] በሌዑሌ  

መጠጊያ...” 
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መጽሐፍ ቅደስ ሊይ እንዳት ነው የምናሰሊስሇው 

መጽሐፍ ቅደስ ሊይ እንዳት ነው የምናሰሊስሇው 

 

ኢየሱስን የመቅመስ እውቀት ሳይኖራችሁ ማሰሊሰሌ ብቻ የሇባችሁም ያሇበሇዚያ ሃይማኖታዊ ብቻ ነው የሚሆነው። 
እግዚአብሔርን የመቅመስ እውቀት ሇማግኘት እርሱ ኢየሱስን ሇኃጢአታችሁ እንዱሞት እንዯሊከው የግዴ ማመን እና 
ኢየሱስን እንዯ ጌታችሁና አዲኛችሁ ከፍ ባሇ ዴምፅ መመስከር እና ኢየሱስን ውስጣችሁ እንዱኖር መጠየቅ አሇባችሁ። 

መጽሐፍ ቅደስን በየቀኑ በማንበብ፣ በሌሳኖች  
በየቀኑ በመጸሇይ እና መሢሑ ውስጣችሁ እየኖረ፣  
እያፈቀራችሁና እየመራችሁ እንዯሆነ በቀጣይነት  
በመረዲት የውዲሴና የአምሌኮ ሕይወት እየኖራችሁ  
ጥሌቅ የመቅመስ(የመሇማመዴ) እውቀት ትቀበሊሊችሁ።  

የእርሱን ሕሌውና(መገኘት) 24/7 ተዯሰቱ። 

እርሱን በየቀኑ በብዛት ተሇማመደት(ቅመሱት)። የእውነት እርሱን ጌታ አዴርጉት። ከዛ እናንተ በእርሱ ሙለ በሙለ 
ሙለ እንዯሆናችሁ ግሌጽ ይሆንሊችኋሌ! 
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የፈውሳችሁ የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች ዝርዝር 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶች 

ኢያሱ 1፥7-8 

እኔ ጽኑ እና እጅግ ብርቱ ነኝ። ሕግን ሁለ ሇመጠበቅ ሇማዴረግ ጥንቁቅ ነኝ...  
ከእነርሱ ወዯ ቀኝም ወዯ ግራም አሌሌም። 
በማዯርገው ሁለ የተከናወነሌኝ ሇዚህ ነው። የዚህ ሕግ መጽሐፍ በቀጣይነት አጠናሇሁ። 

በቀንም በላሉትም አስበዋሇሁ(አሰሊስሇዋሇሁ)... 
የዚያኔ ብቻ ነው በማዯርገው ሁለ የሚቀናሌኝና የሚከናወንሌኝ። 

ዕብራውያን 11፥6 

ያሇ እምነትም ዯስ ማሰኘት አይቻሌም፤ ወዯ እግዚአብሔር የሚዯርስ እግዚአብሔር እንዲሇ ሇሚፈሌጉትም ዋጋ 
እንዱሰጥ ያምን ዘንዴ ያስፈሌገዋሌና። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ማርቆስ 11፥23-24 

...ይህን ተራራ:- ‘ወዱያውኑ ተነቅሇህ ወዯ ባሕር 

ተወርወር፥’ (ብሇው)፥ እያሌኩት ያሇው ነገር 
እየተዯረገሌኝ እንዯሆነ ባምን በሌቤ ሳሌጠራጠር፥ 
ይሆንሌኛሌ። 
ሇእያንዲንደ ነገር በቀጣይነት መጸሇይ አሇብኝ፥ ከዛ 
የጠየቅሁትን ነገር ሁለ እንዲገኘሁት አምኛሇሁ፥ ሇኔ 
ይሆንሌኝማሌ። 

ሮሜ 10፥17 

... እምነቴ ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃሌ ነው። 
[የእግዚአብሔርን ቃሌ እየተናገርሁ ራሴን ስሰማው እምነቴ ያዴጋሌ እናም 

እግዚአብሔርን የማስዯስት እሆናሇሁ]። 

መዝሙር 86፥15 

አቤቱ፥ አንተ ግን መሓሪና ርኅሩኅ አምሊክ ነህ፤ መዓትህ የራቀ 
ምሕረትህም እውነትህም የበዛ፤ 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ሮሜ 4፥17-21 

...እግዚአብሔር...የላለ ነገሮችን[እርሱ ቃሌ የገባውን] [ሌክ አሁን]እንዲለ አዴርጎ ተናገረ። 

...[የላለ ነገሮችን ሌክ አሁን እንዲለ አዴርጌ እጠራሇሁ] 
 

[አብርሃም] የመቶ ዓመትም ሽማግላ ስሇ ሆነ እንዯ ምውት የሆነውን የራሱን ሥጋና የሳራ ማኅፀን ምውት መሆኑን 
በእምነቱ ሳይዯክም ተመሇከተ፤  

 
ሇእግዚአብሔርም ክብር እየሰጠ፥ የሰጠውንም ተስፋ ዯግሞ ሉፈጽም እንዱችሌ አጥብቆ እየተረዲ፥ በእምነት በረታ 

እንጂ በአሇማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃሌ አሌተጠራጠረም... 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ዘጸዓት 23፥25-26 

አምሊኬ እግዚአብሔርን ባገሇግሇው (በዕብራይስጥ: ‚ባመሌከው‛) እርሱም እህላንና ውሃዬን ይባርካሌ፤ በሽታንም ከመካከላ 
ያርቃሌ። እርሱ የዘመኔን ቁጥር ይሞሊሌ። 

2ኛ ቆሮንቶስ 1፥20 

እግዚአብሔር ሇሰጠው የተስፋ ቃሌ ሁለ አዎን ማሇት በእርሱ ነውና፥ አሜን በእርሱ ነው (ስሇዚህ እንዱሁ ይሁን)... 

ኢሳይያስ 53፥4-5 

በእውነት ዯዌዎቼን (ሀዘኖቼን) ተቀበሇ (በዕብራይስጥ: ‚ሥቃዮቼን‛) 
ሕመሞቼንም ተሸክሞአሌ [ወስድአሌ]፤... 
...በእርሱም ቁስሌ እኔ ተፈወስሁ። 

9 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

መዝሙር 1፥1-3  
 

ምስጉን ነኝ (ተባርኬአሇሁ) ምክንያቱም...ዯስታዬ በእግዚአብሔር ሕግ ነው፥ 
ሕጉንም በቀንና በላሉት አስባሇሁ (ሇራሴ በመናገር በጥንቃቄ አስባሇሁ እምሇከታሇሁ)። 
እኔም በውኃ ፈሳሾች ዲር እንዯ ተተከሇች፥ ፍሬዋን በየጊዜዋ እንዯምትሰጥ፥  
ቅጠሌዋም እንዯማይረግፍ ዛፍ ነኝ፤  
የምሠራውም ሁለ ይከናወናሌ። 

                                                     

የሐዋርያት ሥራ 10፥38 

  
 

... እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ 
ቅደስ በኃይሌም ቀባው፥ እርሱም መሌካም 
እያዯረገ ሇዱያብልስም የተገዙትን ሁለ እየፈወሰ 
ዞረ፥ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና፤ [እኔ 
በመንፈስ ቅደስና በኃይሌ ተቀብቼአሇሁ፥ 
ሇዱያብልስም የተገዙትን ሁለ እየፈወስሁ 
መሌካም አዯርጋሇሁ፥ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር 

ነውና]። 

         ዕብራውያን 11፥1 

                                              
                                                        

እምነትም [እኔ] ተስፋ ስሇማዯርገው ነገር የሚያስረግጥ  

(የሚያረጋግጥ፣ ርዕሰ ሥራ)፥ [እኔ] የማሊየውንም ነገር  
የሚያስረዲና የእውነታው [ሇሕዋሶቼ ያሌተገሇጸውን የእኔ እምነት  
እንዯ እውን ማስረጃ ይገነዘበዋሌ] የፀና እምነት ነው። 10 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ማቴዎስ 16፥19 

እግዚአብሔር የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች ሰጥቶኛሌ፤ 
በምዴር የማስረው ሁለ በሰማያት የታሰረ ይሆናሌ፥  
በምዴርም የምፈታው ሁለ በሰማያት የተፈታ ይሆናሌ። 

[ሕመም በመንግሥተ ሰማይ ተከሌክልአሌ እና በኢየሱስ ስም በአካላ እንዲይሆን ሕመሙን {ያን የተሇየ ሁኔታ 

ጥቀሱ} እኔ ከሌክዬዋሇሁ!]። 

11 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ምሳላ 4፥20-22 

የእግዚአብሔርን ንግግር አዯምጣሇሁ 
ወዯ ቃለም ጆሮዬን አዘነብሊሇሁ። 
ከዓይኔ አሊርቃትም፥ 
በሌቤም ውስጥ እጠብቃታሇሁ። 
ሕይወት ናትና፥ ሇሥጋዬም ሁለ ፈውስ ነውና። 

2ኛ ቆሮንቶስ 5፥21 

እኔ በእርሱ ሆኜ የእግዚአብሔር ጽዴቅ እሆን ዘንዴ ኃጢአት 
ያሊወቀውን እርሱን ስሇ እኔ ኃጢአት አዯረገው። [እኔ በእርሱ 

የእግዚአብሔር ጽዴቅ ነኝ!]። 

ኤፌሶን 3፥20 

እንግዱህ በእኔ እንዯሚሠራው ኃይሌ መጠን ከምሇምነው ወይም 
ከማስበው ሁለ ይሌቅ እጅግ አብሌጦ ሉያዯርግ ሇሚቻሇው፥ 

ኢሳይያስ 54፥17 

በእኔ ሊይ የተሠራ መሣሪያ [ሕመም የጠሊት መሣሪያ ነው] ሁለ 

አይከናወንም፤ ...እንዯ እግዚአብሔር ባሪያነቴ ርስቴ ይህ ነው... 

12 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ዮሐንስ 10፥10 

ላባው ሉሰርቅና ሉያርዴ ሉያጠፋም እንጂ ስሇ ላሊ አይመጣም፤  
[ሕመም እየሰረቀ፣ እያረዯና እያጠፋ ነው]። ኢየሱስ ሕይወት  
እንዱሆንሌኝና ሕይወትን [ጤንነትን] እንዴዯሰት እንዱበዛሌኝም  

(እስከ ሙለው ዴረስ፤ ሞሌቶ እስኪፈስ ዴረስ) መጣ። 
ለቃስ 10፥19 

እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን እረግጥ ዘንዴ፥ በጠሊትም 
ኃይሌ ሁለ ሊይ ሥሌጣን ተሰጥቶኛሌ፥ የሚጏዲኝም 
ምንም የሇም። 

ማቴዎስ 28፥18-19 

ኢየሱስ ቀረበና እንዱህ በማሇት ተናገረ... :- ‚ሥሌጣን ሁለ በሰማይና  
በምዴር ተሰጠኝ። እንግዱህ ሂደና... [ዯቀ መዛሙርት እንዲዯርግ ይህኑ  

ሥሌጣን ተወክዬአሇሁ]።‛ 

13 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

2ኛ ጴጥሮስ 1፥3-4 

የመሇኮቱ ኃይሌ፥ የጠራንን [ሙለ፥ በግሌ] በማወቅ ሇሕይወትና እግዚአብሔርን ሇመምሰሌ [አስፈሊጊና ተስማሚ] የሚሆነውን ነገር 
ሁለ ሰጥቶኛሌ... ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታሊቅ የሆነ ተስፋን ስሇሰጠኝ [እኔ ይህን አውቃሇሁ]... 

1ኛ ዮሐንስ 3፥8-9 

ስሇዚህ የዱያብልስን ሥራ እንዱያፈርስ የእግዚአብሔር ሌጅ ተገሇጠ። [የእኔ አሊማ ትቶ እንዱሄዴ ሕመምን በኢየሱስ ስም 

በማዘዝ ሕመምን ማፍረስ ነው]። 

1ኛ ጴጥሮስ 3፥9 

ክፉን በክፉ ፈንታ አሌመሌስም። ስዴብን በስዴብ ፈንታ አሌመሌስም። በዚህ ፈንታ እባርካሇሁ እንጂ። በረከትን ሌወርስ 
ሇዚህ ተጠርቻሇሁና። 

14 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ኢሳይያስ 55፥10-12 

ዝናብና በረድ ከሰማይ እንዯሚወርዴ፥ ምዴርን እንዯሚያረካት፥  
ታበቅሌና ታፈራም ዘንዴ እንዯሚያዯርጋት፥  
ዘርንም ሇሚዘራ እንጀራንም ሇሚበሊ እንዯሚሰጥ እንጂ ወዯ ሰማይ እንዯማይመሇስ፥  

 
ከአፌ የሚወጣ ቃላ እንዱሁ ይሆናሌ፤  

የምሻውን ያዯርጋሌ የሊክሁትንም ይፈጽማሌ እንጂ ወዯ [እኔ] በከንቱ አይመሇስም።  

 
እኔም በዯስታ እወጣሇሁ በሰሊምም[ሙለነት/ሻልም በመንፈስ በነፍስ እና በሥጋ] እሸኛሇሁ፤ 

15 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ማርቆስ 9፥23 

ኢየሱስ አሇ... "ማመን ከቻሌህ ሁለ ይቻሊሌ..." 2ኛ ጢሞቴዎስ 1፥7 

እግዚአብሔር የኃይሌና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ 
የፍርሃት መንፈስ አሌሰጠኝምና። 

ዕብራውያን 6፥12 

... በእምነትና በትዕግሥትም የተስፋውን ቃሌ እወርሳሇሁ 

. 
ያዕቆብ 4፥7 

ዱያብልስን ግን እቃወማሇሁ [ዱያብልስን በጥብቅ እቃወመዋሇሁ] 
ከእኔም ይሸሻሌ (እንዯተሸበረ)። 

መዝሙር 105፥37 

... በወገናቸውም ውስጥ ዯዌ አሌነበረም። [እኔ የእርሱ ቤተሰብ 

ነኝ!]። 
ኢሳይያስ 26፥3 

በአንተ ታምኛሇሁና ነፍሴ በአንተ ተዯግፋሇችና ፈጽመህ በሰሊም 

(በሙለነት) ትጠብቀኛሇህ።... 

16 

መዝሙር 107፥20 

ቃለን ሊከ ፈወሰኝም፥ አዲነኝ። 



የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ሶፎንያስ 3፥17 

አምሊኬ እግዚአብሔር በመካከላ 
ታዲጊ ኃያሌ ነው  

[የሚያዴን/የሚፈውስ]!፤  
በዯስታ በእኔ ዯስ ይሇዋሌ፥  
በፍቅሩም ያርፋሌ [በጸጥታ ዯስታ]፥  
በእሌሌታም በአንቺ ዯስ ይሇዋሌ  
ይባሊሌ። 

ማቴዎስ 12፥36-37 

... እኔ ስሇምናገረው  
ስሇ ከንቱ ነገር ሁለ በፍርዴ ቀን መሌስ 
እሰጥበታሇሁ፤  

 
ከቃላ የተነሣ እጸዴቃሇሁና ከቃላም  
የተነሣ እኯነናሇሁ። [ስሇ ንስሐና  
ስሇ ኢየሱስ ዯም እግዚአብሔርን 

አመስግኑ!]። 

ፊሉጵስዩስ 2፥9-10 

... እግዚአብሔር ኢየሱስን ያሇ ሌክ ከፍ ከፍ 
አዯረገው፥ ከስምም ሁለ በሊይ ያሇውን ስም 
ሰጠው፤ {በሽታችሁ ስም አሇው። አሁን ሇዛ 
የዴካም መንፈስ በኢየሱስ ስም ተናገሩ እና 
የግዴ ትቶ መሄዴ አሇበት። በመዛሌ ወይም 
ባሇማመን ተስፋ እንዲሌቆረጣችሁ እርግጠኛ 

እስኪሆን ዴረስ ይቆያሌ።}። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

መዝሙር 91፥9-10፣16 

አቤቱ፥ አንተ ተስፋዬ ነህና፤ ሌዑሌን መጠጊያዬ አዯረግሁ።  

ክፉ ነገር [ሕመም]ወዯ እኔ አይቀርብም፥ መቅሠፍትም  
ወዯ ቤቴ አይገባም። እግዚአብሔር ረጅምን ዕዴሜ  

ያጠግበኛሌ፥ ማዲኑንም [ፈውሱን] ያሳየኛሌ።  

ዮሐንስ 16፥23 

…እውነት እውነት እሊችኋሇሁ፥  
አብ በስሜ [እኔ እንዯሆንሁ ሁለን በማቅረብ] የምትሇምኑትን 
ሁለ ይሰጣችኋሌ። 

... ዯስታዬም ሙለና ፍጹም እንዱሆን እሇምናሇሁ መጠየቄንም 
እቀጥሊሇሁ እቀበሌማሇሁ። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ያዕቆብ 1፥2-4፣12 

ወንዴሞቼ ሆይ፥ የእምነቴ መፈተን ትዕግሥትን እንዱያዯርግሌኝ አውቄ፥ ሌዩ ሌዩ ፈተና ሲዯርስብኝ እንዯ 
ሙለ ዯስታ እቆጥረዋሇሁ  

 
 

ትዕግሥትም ምንም የሚጎዴሇኝ ሳይኖር ፍጹምና ምለዕ [ያሇ ምንም እንከን/ጉዴሇት] እሆን ዘንዴ ሥራውን 
በእኔ ይፈጽም። በፈተና ስጸና የተባረክሁ ነኝ (ዯስተኛ ነኝ፥ የሚቀናብኝ)፤ ከተፈተንሁ በኋሊ እግዚአብሔር 

ሇምወዯው ሇእኔ ተስፋ ስሇ እርሱ የሰጠኝን የሕይወትን አክሉሌ [የዴሌ ነሺዎችን] እቀበሊሇሁና። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ገሊትያ 6፥9 

... ባሌዝሌም በጊዜው አጭዲሇሁና መሌካም ሥራን ሇመሥራት 
አሌታክትም። 

መዝሙር 103፥2-3 

ነፍሴ ሆይ፥ እግዚአብሔርን ባርኪ፥ ምስጋናውንም ሁለ 
አትርሺ፤  

 
ኃጢአቴን ሁለ ይቅር የሚሌ፥ ዯዌዬንም ሁለ የሚፈውስ፥ 

 

ምሳላ 6፥2 

ዱያብልስ በአፌ ቃሌ ሉያጠምዯኝ ይሞክራሌ፤  
[ከእግዚአብሔር ካሇው ጋር ሇመስማማት በአፌ ሊይ ጠባቂ 

አኖርሁ]። 

2ኛ ቆሮንቶስ 4፥13 

... አመንሁ ስሇዚህም ተናገርሁ፥ እኔ ዯግሞ አምናሇሁ [ቀንና 

ላሉት በእግዚአብሔር ቃሌ ሊይ ስሇማሰሊስሌ] ስሇዚህም 

እናገራሇሁ፤ ... 

1ኛ ዮሐንስ 1፥9 

በኃጢአቶቼ ብናዘዝ ኃጢአቶቼን ይቅር ሉሇኝ ከዓመፃም ሁለ 
ሉያነጻኝ የታመነና ጻዴቅ ነው።  

ዘዲግም 7፥14-15 

ከአሕዛብም ሁለ ይሌቅ የተባረክሁ እሆናሇሁ፤... 
እግዚአብሔርም ሕማምን ሁለ ከእኔ ያርቃሌ... 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ሮሜ 8፥11 

... ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው የእርሱ መንፈስ በእኔ ዘንዴ ቢኖር፥ ክርስቶስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሣው እርሱ በእኔ በሚኖረው 

በመንፈሱ፥ ሇሚሞተው ሰውነቴ ዯግሞ ሕይወትን [ፈውስን] ይሰጠዋሌ። 

1ኛ ዮሐንስ 5፥14-15 

በእርሱ ዘንዴ ያሇኝ ዴፍረት ይህ ነው፤ እንዯ ፈቃደ አንዲች ብሇምን ይሰማኛሌ።  

 
የምሇምነውንም ሁለ እንዱሰማሌኝ ባውቅ ከእርሱ የሇመንሁትን ሌመና እንዯ ተቀበሌሁ አውቃሇሁ። 

ራእይ 12፥11 

... ከበጉ ዯም የተነሣ ከምስክሬም ቃሌ [የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋና ዯም በተቀበሌሁ በእያንዲንደ ጊዜ፥ የሕመምን እሥራት 

በስኬታማነት የበሇጠና የበሇጠ አጠፋሇሁ] የተነሣ ዱያብልስን [እና የእሱን የሕመም ፍሬ] ዴሌ ነሣሁት፥ ... 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

መዝሙር 84፥11 

በቅንነት ስሇምሄዴ እግዚአብሔር ከመሌካም ነገር አያሳጣኝም።  

1ኛ ዮሐንስ 4፥4 

... በዓሇም ካሇው ይሌቅ በእኔ ያሇው ታሊቅ ነው። 

ማቴዎስ 6፥14-15 

ሇሰዎች ኃጢአታቸውን [በግዳሇሽና ሆን ብሇው ያዯረጉትን ኃጢአታቸውን ብተዋቸው፥ እንዱሄደ 

ባዯርጋቸው፥ ቅሬታዬን ብተው] ይቅር ብሌ፥ የሰማዩ አባቴ እኔንም ዯግሞ ይቅር ይሇኛሌና፤ 

ሇሰዎች ግን ኃጢአታቸውን [በግዳሇሽና ሆን ብሇው ያዯረጉትን ኃጢአታቸውን ባሌተዋቸው፥ እንዱሄደ 

ባሊዯርጋቸው፥ ቅሬታዬን ባሌተው] ይቅር ባሌሌ፥ አባቴም ኃጢአቶቼን ይቅር አይሇኝም። [ይቅር ማሇት/ 
ምሕረት አስፈሊጊ ነገር ነው። ይቅር ማሇት ውሳኔ ነው እንጂ ትሌቅ ስሜት ወይም ስሜት አይዯሇም። እኔ 
ይቅርታ ከሚገባኝ በሊይ እነርሱ ይቅርታ ስሇሚገባቸው አይዯሇም። ይህ ማሇት ሰውዬውን መተማመን 
አሇብኝ ማሇት አይዯሇም። እነርሱ መተማመኔን ማግኘት አሇባቸው። በቅጽበት ይቅርታ-

በማሇት/ምሕረት-በማዴረግ ሇመኖር መርጫሇሁ!]። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

1ኛ ዮሐንስ 4፥17-18 

... እርሱ እንዲሇ እኔ ዯግሞ እንዱሁ በዚህ ዓሇም ነኝና። 
ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥሊሌ እንጂ በፍቅር ፍርሃት 

የሇም፥ ...የሚፈራም ሰው ፍቅሩ ፍጹም አይዯሇም።  

[የእግዚአብሔር ፍቅር ፍርሃትን ይከዴናሌ]። 

ኢሳይያስ 40፥31 

እግዚአብሔርን በመተማመን ስሇተጠባበቅሁ ግን ኃይላ 
ታዴሶአሌ፤ እንዯ ንስር በክንፍ እወጣሇሁ፤ እሮጣሇሁ፥ 
አሌታክትም፤ እሄዲሇሁ፥ አሌዯክምም። 

መዝሙር 103፥20 

ቃለን የምትፈጽሙ፥ ብርቱዎችና ኃያሊን፥ የቃለንም 
ዴምፅ የምትሰሙ መሊእክቱ ሁለ፥ እግዚአብሔርን ባርኩ።  

[የእርሱ የተስፋ ቃልች በአፌ ውስጥ]። 

ዮሐንስ 20፥29 

ኢየሱስም። ...“...ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አሇው።” 
[ከማየቴ በፊት ስሊመንሁ ብፁዕ ቡሩክ ነኝ!]። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ማቴዎስ 9፥27-30 

ኢየሱስም ከዚያ ሲያሌፍ ሁሇት ዕውሮች። የዲዊት ሌጅ ሆይ፥ ማረን ብሇው እየጮሁ 

ተከተለት።...ኢየሱስም። ይህን ማዴረግ እንዴችሌ ታምናሊችሁን? አሊቸው። አዎን፥ 
ጌታ ሆይ አለት። እንዯ እምነታችሁ ይሁንሊችሁ ብል ዓይኖቻቸውን ዲሰሰ። 
[ያመንሁትን ነው የምሆነው!]። 

ዮሐንስ 17፥3 

እውነተኛ አምሊክ ብቻ የሆንህ አንተን የሊክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን [እያንዲንደ 
የእግዚአብሔር ጥቅም የሚመጣው ከእርሱ ጋር ባሇኝ ኅብረት/የቅርብ-ግንኙነት እዴገት 

ውጤት ነው] ያውቁ ዘንዴ ይህች የዘሊሇም ሕይወት ናት። 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ፊሉጵስዩስ 4፥8 

... እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁለ፥ ጭምትነት ያሇበትን ነገር ሁለ፥ ጽዴቅ የሆነውን ነገር ሁለ፥ ንጹሕ የሆነውን 
ነገር ሁለ፥ ፍቅር ያሇበትን ነገር ሁለ፥ መሌካም ወሬ ያሇበትን ነገር ሁለ፥ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን፥ 

እነዚህን አስባሇሁ፤ [ከእነዚህ በተቃራኒ ሊይ ሳይሆን በእነዚህ ሊይ አዕምሮዬን አተኩራሇሁ/አሰናዲሇሁ!]። 

ማቴዎስ 6፥10 

መንግሥትህ ትምጣ፤ ፈቃዴህ  
በሰማይ እንዯ ሆነች እንዱሁ  
በምዴር ትሁን፤ [በመንግሥተ  

ሰማይ ምንም ሕመም የሇም]። 

ዮሐንስ 14፥12 

ኢየሱስ እንዲሇ:- በእርሱ ካመንሁ  
እርሱ የሚያዯርገውን ሥራ እኔ  
ዯግሞ አዯርጋሇሁ፤ ከዚህም  

የሚበሌጥ አዯርጋሇሁ፥ ... 

መዝሙር 27፥1 

እግዚአብሔር ብርሃኔና መዴኃኒቴ [ፈውሴ፣ 

ዴኅነቴ/መዲኔ፣ ጥበቃዬ] ነው፤ ስሇዚህ ሇምን 

እፈራሇሁ? 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

መዝሙር 118፥17 

ኦሪት ዘዲግም 28፥1-2፣ 7 

... የአምሊኬን የእግዚአብሔርን ቃሌ ብሰማ፥ ዛሬም ያዘዘኝን ትእዛዙን  
ሁለ ባዯርግ ብጠብቅም አምሊኬ እግዚአብሔር ከምዴር አሕዛብ ሁለ  
ሊይ ከፍ ከፍ ያዯርገኛሌ።  

 
የአምሊኬንም የእግዚአብሔርን ቃሌ ብሰማ እነዚህ በረከቶች  
ሁለ ይመጡሌኛሌ፤ ያገኙኝማሌ። የአምሊኬንም የእግዚአብሔርን  
ቃሌ ሰምቻሇሁና እግዚአብሔርም በሊይዬ የሚቆሙትን  

ጠሊቶቼን [ሕመሞችን] በፊትቴ የተመቱ ያዯርጋቸዋሌ፤... 

አሌሞትም በሕይወት እኖራሇሁ እንጂ፥ 
የእግዚአብሔርንም ሥራ እናገራሇሁ። 

1ኛ ጴጥሮስ 2፥24-25 

.. በመገረፉ ቁስሌ ተፈውሻሇሁ።  

መዝሙር 107፥20 

ቃለን ሊከ ፈወሰኝም፥ ... 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

መዝሙር 92፥14 

በሇመሇመ ሽምግሌና አፈራሇሁ... 

ዘዲግም 3፥22 

አምሊኬ እግዚአብሔር እርሱ ስሇ እኔ ይዋጋሌና 
አሌፈራቸውም... 

1ኛ ቆሮንቶስ 13፥4-7፣ 8 

ታጋሽ ነኝ፥ ቸርነትንም አዯርጋሇሁ፤ አሌቀናም፤ አሌመካም፥ አሌታበይም፤  
የማይገባኝን አሊዯርግም፥ የራሴንም አሌፈሌግም፥ አሌበሳጭም፥ በዯሌን አሌቆጥርም፤  

 
ከእውነት ጋር ዯስ ይሇኛሌ እንጂ ስሇ ዓመፃ ዯስ አይሇኝም፤  

 
ሁለን እታገሣሇሁ፥ ሁለን አምናሇሁ/እምነቴ አይጠፋም፥ ሁለን ተስፋ አዯርጋሇሁ፥ በሁለ 
እጸናሇሁ።  

 
አሌወዴቅም፤ 
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የፈውስ የመጽሐፍ ቅደስ ፕቅሶች 

ማርቆስ 9፥23 

ካመንሁ ሁለ ይቻሊሌ። 
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የበረከት ጸልት 

የበረከት ጸልት 

ማቴዎስ 18፥19 "...ከእናንተ ሁሇቱ በምዴር  
በማናቸውም በሚሇምኑት ነገር ሁለ ቢስማሙ  
በሰማያት ካሇው ከአባቴ ዘንዴ ይዯረግሊቸዋሌ።"  
ይሊሌ 

ሇፈውሳችሁ በኢየሱስ ስም ከአንተ/ከአንቺ  

ጋር እስማማሇሁ (ያ ሁሇት ያዯርገናሌ)።  

ተፈውሳችኋሌ! You are healed! 

ሻልም እና ፍቅር፥ 
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የመጽሐፍ ቅደስ ትርጉም መግሇጫ 

የመጽሐፍ ቅደስ ትርጉም መግሇጫ 

በዚህ eመጽሐፍ ውስጥ ፕቅም ሊይ የዋለ ጥቅሶችና ተጓዲኝ ትርጉሞች: 

New King James 
ዘጸዓት 23:25-26 
ዘዲግም 3:22 
ዘዲግም 7:14-15 
ዘዲግም 28:1-2, 7 
መዝሙረ ዲዊት 1:1-3 
መዝሙር 84:11 
መዝሙር 86:15 
መዝሙር 91:9-10, 16 
መዝሙር 103:2-3 
መዝሙር 103:20 
መዝሙር 105:37 
መዝሙር 107:20 
መዝሙር 118:17 
ምሳላ 4:20-22 
መዝሙር 6:2 
ኢሳይያስ 26:3 
ኢሳይያስ 40:31 
ኢሳይያስ 53:4-5 
ኢሳይያስ 54:17 
ኢሳይያስ 55:10-12 
ማቴዎስ 6:10 
ማቴዎስ 18:19 
ማቴዎስ 28:18-19 
ማርቆስ 9:23 
ዮሐንስ 20:29 
የሐዋርያት ሥራ 10:38 

ሮሜ 8:11 
ሮሜ 10:17 
1ኛ ቆሮንቶስ 13:8 
2ኛ ቆሮንቶስ 1:20 
2ኛ ቆሮንቶስ 4:13 
2ኛ ቆሮንቶስ 5:21 
ኤፌሶን 3:20 
ፊሉጵስዩስ 2:9-10 
2ኛ  ጢሞቴዎስ 1:7 
ዕብራውያን 6:12 
1ኛ ጴጥሮስ 2:24 
1ኛ ዮሐንስ 1:9 
1ኛ ዮሐንስ 3:8 
1ኛ ዮሐንስ 4:4 
1ኛ ዮሐንስ 4:17-18 
1ኛ ዮሐንስ 5:14-15 
ራእይ 12:11 
Amplified 
ሶፎንያስ 3:17 
ማቴዎስ 6:14-15 
ዮሐንስ 10:10 
ዮሐንስ 14:12 
ዮሐንስ 16:23-24 
ሮሜ 4:17-21 
ፊሉጵስዩስ 4:8 
ዕብራውያን 11:1 
ያዕቆብ 1:2-4, 12 

ያዕቆብ 4:7 
2ኛ ጴጥሮስ 1:3-4 
Wuest 
ማቴዎስ 12:36-37 
ማቴዎስ 16:19 
ለቃስ 10:19 
ዮሐንስ 17:3 
ሮሜ 4:17-21 
ዕብራውያን 11:6 
New Living Translation 
ኢያሱ 1:7-8 
መዝሙር 27:1 
መዝሙር 92:14 
ማርቆስ 9:23 
1ኛ ቆሮንቶስ 13:4-7 
ገሊትያ 6:9 
1ኛ ጴጥሮስ 3:9 
መሌዕክት 
ማቴዎስ 9:27-30 
One New Man 
አንዴ አዱስ ሰው 
ማርቆስ 11:23-24 

30 



እንዴታነቧቸው የሚመከሩ ምንጮች 

እንዴታነቧቸው የሚመከሩ ምንጮች 

ከተፈጥሮ በሊይ ሇሆነ ፈውስ በተጨማሪ ሇማዯግ እነዚህን ምንጮች ተመሌከቷቸው መርምሯቸው: 

Stories of Supernatural Healing የእግዚአብሔርን ተዓምር አዴራጊ ኃይሌ በተሇማመደ/በቀመሱ 
መዯበኛ ሰዎች የሆነ የእውነተኛ ታሪኮች ስብስብ ነው። እግዚአብሔር አሁንም እየፈወሰ ነው፥ እርሱም 
ዛሬ ሉፈውሳችሁ ይፈሌጋሌ! 

ይህ መጽሐፍ ተስፋን ያነሣሣሌ፥ እምነትን ያጠነክራሌ፥ ሇመፈወስ እና ሇማዯስ/ሇመጠገን ያሇውን 
የአባትን መሻት ያብራራሌ። እያንዲንደ ታሪክ ዴንቅ፣ ሌዩ፣ እና አሳብ-ቀስቃሽ፣ ከእግዚአብሔር ጋር 
ጥሌቅ ኅብረት እንዱኖራችሁ በሩን የሚከፍትሊችሁ ነው። 

እዘዙ Stories of Supernatural Healing ዛሬ here. 

በ Healing Rivers, ከበስተጀርባ ካሇው የተቀባ ሙዚቃ በተያያዠነት፥ ፈውስን ሇመቀበሌ ያሇውን 
ቁሌፎች ሲዴ ይገሌጻሌ። እርሱ በተጨማሪ ፈዋሽ መጽሐፍ ቅደሳዊ ጥቅሶችን ያነባሌ እናንተም 
የመጽሐፍ ቅደስ ጥቅሶቹን እንዴትናገሯቸው በመሐሌ ቆም ይሊሌ፥ ስሇዚህ እናንተ መስማማትና 
ፈውሳችሁንና ከተፈጥሮ በሊይ የሆነ ጥርመሳን  ማወጅ ትችሊሊችሁ። 

ስታመሌኩና ወዯ ተካተቱት የሙዚቃ ስብስቦች ውስጥ ስትጠመቁ፥ የእግዚአብሔርን የፈውስ ኃይሌ 
ትሇማመዲሊችሁ እና እርሱ ሇእናንተ ያሇውን የተስፋ ቃሌ ትቀበሊሊችሁ። 

እዘዙ Healing Rivers ዛሬ here. 

በፈውስ ሊይ ያሇውን ጠቅሊሊ የሪሶርሶች መዝገባችንን ብ’ራውዝ አርጉ: sidroth.org/store/products/supernatural-healing 31 



 

ታሪካችሁን አካፍለ 

ታሪካችሁን አካፍለ 

በዚህ eመጽሐፍ እንዳት እንዯተባረካችሁ ወይም እንዳት ፈውሳችሁን እንዯተቀበሊችሁ ንገሩን: 

 

https://www.facebook.com/its.supernatural 

https://twitter.com/sidrothtv 
 

የእስራኤሌ አምሊክ የሠራዊት ጌታ፥ የእግዚአብሔር 

አብ ቃሌና ሌጅ፥ የነገሥታት ንጉሥና የጌታዎች 
ጌታ ቅደስ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ 
ክርስቶስ የባሪያውን የቶማስ ቶሙክዲህታን አካሌ 
ተጠቅሞ:ተረጎመው። 
hithomasgetachew@gmai1.com 
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