
Ghomala - Agape - God's Love Letter Scriptures

Yohane 15:9 Dəŋdəŋ pa' Ta nəə  ŋkhuŋ á, a dəŋdəŋ po' təə  gɑɑ  ŋkhuŋ wɔ: Po cwə 
nthʉm kuŋnyə a.

Esaya 43:1,2 - Efeso 2:10 Nə pa' yʉə  nə ləə  bəm wɔk pɑə ; e lě bəm wɔk pɑə , shyə mə
nə Yeso Kristo, po'o m nəə  mfa' pɑpuŋ myəə  Si lə la' nyaptəə  tə tyɛ', po'o gɑ pɑ 
pɑə  fa' a.

Yeremia 1:5 - Galata 1:15 Da' gɑ mo yəə  e lə ci a tə jɑ vam ma á, e gho' a á lə 
cwəɑ  tə jɔ gɑə  a puŋ gɑə

Yohane 15:16 Tə wɔ nə ləə  shwɔ' a pɑə , myəə  nə ləə  shwɔ' wɔ, biŋ jap wɔ gɑ po ghɔ
jam nthɔm, a nthɔm mɔ pɑ pɑə wə tə bi a po lò pɑə  kɑə  lɑə  bi Tá shyə m nəə  tso tsɑɑ
bɑ e gɔ hɑ bi po.

3 Yohane 1:2 So a yə tʉɔdəŋ, pɑ pɑ nthʉɔ nə nɑ o, ba m nə tʉm tsu.
Esaya 43:4 - 1 Pɛtrɔ 2:9,10 Da' gɑ sɔ' mə  nə po, pǒ bɑ gwya shicǐ, cu'tə nuŋpwɔ' 

fò, guŋ dɔlɔɑ , pɔ pɑ pyə Si lə cwɔ' wap a, po' o gɑ po pɑ shyanyə mnwə gwyəə  
gwyəə  mo yə e lə kě wɔ nə nthəm nə jʉɑ m, ŋkho nə ŋkha' e yə pɑpuŋ a. 10 Wɔ 
pyəə  po lə bɑ dzəə  po lə pɑə  pɔ pyəə  a, da' gɑə  biŋ bɑ cwəlɔ bɑ pɔ Si a; wɔ pyə a 
lə bɑ po kɑ ghə cɔmmtso, da' gɑ bɑ cwəlɔ bɑ pǒ ghə cɔmmtso Si a.

Yeremia 31:3 - Efeso 1:4 E lə shwɔ' wɔk pɑ shyə mə  nə e təə  dzʉɑ  la' bɑwəə  po'o gɑ
pɑ pɑə  pɔ dɔlɔɑ , pɔ tə bya. Nəə  mnyəə  myəə , nthʉm ŋkhuŋnyəə .

2 Timotio 1:9 Si yə e lə vɔk wɔk pɑə , biŋ ŋkhe wɔk pɑ m ke dɔlɔɑ , la' e ké wɔk pɑə  
po'o shyə mə  nə mfa' pɑpúŋ mɔk pɑ pɑə , ŋkhe wɔk pɑə  shyə m nə pa' e ləə  yap 
pɑ kwa' yʉ a ba mə  nə gho' e. Gho' bɔ yə e lə la' gə nə pɑ tə tyɛɑ ' mama nəə  
Kristo Yeso a,

Yohane 3:16 Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ ba ya 
mo ləə  yə e piŋ é a e kɑ pfʉə , e ghə vɔk mama.

Ose 11:8; Esaya 49:15,16; & Esaya 41:13,14 
Lukasi 12:32 Wəə  mú kadzə, ka lam tsǔ sɔə  nə pa' Tá yɔə  yɔ gɑə  a puŋ nə hɑ Nəfo 

bi po.
Matio 28:20 Bɑ ji'tə wap nə tɔm guŋ ywə awɛ yə gɑ jap bi po a. Sɔ' m nə mə  pɑ 

gɔ pəmtə pɑə  pɑ tə kəm nə cwə yə dzʉɑ  gɔ mi a.
Yohane 14:1 A lam tsɔ kɑ sɔ; po piŋ Si, po piŋ ba myəə  yɑɑ .
Mzhwɔp 23:1 - Yohane 10:11 Gɑɑ  bɑə  byap dzəə  pɑpúŋ: Byap dzəə  pɑpùŋ hɑ vɔk e 

nə thəə  jʉə jʉə  tsyəə .
Mzhwɔp 23:2 - Apokalipsə 7:17 nə pa' mú jʉə jʉə  yə ě tùŋ leŋfo a gɔ sɔ' pɑə  gɛ pyap

wap, pɑ lɑ wap ghɔ m nəə  msa'si shyəə  dzəŋtsəɑ ŋ, a Si piŋ sɔ' shi' guŋ 
mshyəə tsəə  map awɛ.

Mzhwɔp 23:3,4 - Lukasi 1:79 A ŋkhyɛ' pɔ pyə wap lə bɑ wap cwə nthʉm jʉm vʉ 
a, da'tə wɔk pɑ məjyə hwitə



Mzhwɔp 23:5,6 - 2 Korinto 1:10 Yʉə  nə kɑ ŋkwi wɔk nə nthi vʉɑ  bɔ, biŋ bɑ gɔ la' pɑ
kwi wɔk kwi; á bɑ pyəɑ  yap yɔk nə mɔktə pɑə  nə e, e gɔ la' kwi' kwi wɔk.

Filipo 4:7 A piŋ bɑ po' hwitəə  Si yə a bɑ a cyə gùŋ zhyəɑ nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm 
mɔ ba mkwɛnyəə  mɔ nə Yeso Kristo.

Ghɔm tə Tutəə  3:24 & Mzhwɔp 4:8 - Yohane 14:27 Gɑ wə nthak hwitə bi po; gɑɑ  
hɑ hwitə a bi po. Ŋ tə hɑ m nthi pa' dzʉɑ  hɑ a pɑə . Lam tsɔ kɑ kwi' sɔ, po kɑ 
kwi' bwɔk.

Mzhwɔp 33:18 - 1 Pɛtrɔ 3:12 Nə pa' mnyə Cyəpɔ jɔə  pɔ dəŋdəŋ ba mtəə ŋ myə pɑ 
ntheŋ nə mcwyɛ'nyə map. Da' gə səə  Cyəpɔ tə fɛə  de pɑ ghə nwə cwəpùŋ pɑ.

Roma 5:2 A shyə m nəə  e, biŋ shyə m nə piŋnthʉm, yɔk pɑ tsʉ' pɑ nə gho' yə a 
bɑə  pu yap wɔk pɑə  nəə  a, biŋ bɑ jap yɔk pɑə  nə ghə dəŋ pɑ nə mɔktə nə ghu' Si.

Esaya 55:12 - Lukasi 19:40 Yeso ghɔm bi pú gɑ: Gɑ siŋ wɔ gɑ wap la dɛtə bɑ 
mwɔ' gɔ zhwɔp!

Yohane 16:22 A bɑ po'o təə  pǒ cwəlɔə  bɑwə jwiŋ; da' gɑ gɑɑ  gɔ sɔ' piŋ yɔ wɔ m sə, 
tʉm tsɔ ŋwɛnyə, ŋwɛnyə yə bi a pɑə  sɔmmo lə kwi bi po a.

Lukasi 12:9 Tə mo yə e kəŋnyə a dzə pɔmnəŋ a bɑ pu gɔ sɔ' kəŋnyə e dzə pɑ 
aŋgəle Si.

Matio 10:30 Sɔ' m nə po, a bɑ pú sɛ mnəŋ thə mɔ awɛ.
Esaya 54:10 - Matio 24:35 Kɛbəŋ pu ca' gɔ sɔ' mi, təə  mghɔm məɑ  tə gɔ la' mi pɑ.
Matio 11:28-30 Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑə wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi 

po. 29 Po kwa kəlo' á nə po, sɔ ji'tə nwə a, nə pa' gɑ bɑ gɑ ghə tʉm byányəə  
ba nə fi'nɑ hɑ Si, po gɔ ghə hwitə nə tʉm tsɔ. 30 Əŋ, kəlo' a bɑ a yɛə  nə kwa, 
ŋkhəm a piŋ jɛə  gɑ fa.

Salomoŋ 2:10 & Ose 2:14,19,20 
2 Korinto 11:2 Gɑɑ  wə go' wɔ pa' Si a; ŋ də phəɑ  wɔ bi mu' mbɛ pa' pu bhəə  go a, 

bɑ gɔ la'tə wɔ bi Kristo pa' go tə zhyəə  mbɛ a;
Exodus 3:14 - Ebraika 13:8 Yeso Kristo tə ŋkwyəpnyə pɑ. E bɑ pɑ yʉ yə e lə bɑ 

a, yə e bɑ cwəlɔ a, biŋ bɑ gɔ pɑ pɑ yʉə  guŋ mcwə awɛ.
Ose 13:4 - Mfa' Mghɛ Nthəm 4:12 Sɔmywə vɔə k tɑə  bɑ nə sɔmtsʉ' pɑə  tə ně da' nə 

Yeso Kristo. Nə pa' sɔm mu' tso tə to kɛbəŋ tsyə pu hɑ bi pɔmnəŋ bi a pɑ a 
kwitə wɔk pɑ nə hɑ vɔk bi pɑ a pɑə .

Yohane 15:14 Po ghəə  ywə yəə  gɑɑ  gɔm bi po a bɑ po bɑ mso pɑɑ .
Yohane 14:6 Yeso ghɔm bi e gɑ: Gɑɑ  bɑ məjyə, bíŋ bɑə  nyənyɔ, bíŋ bɑ vɔk. 

Sɔmmo təə  gɔ bi Tá tə cyə pɑ m nə mə  pɑ.
Apokalipsə 3:20 Yɔ gɑɑ  tiŋnyə jyədyəɑ , bɑwə ŋkho'tə. A pɑ gɑ mo yu' gi a, gyɛ' 

jyədyəɑ , bɑ gɑɑ  gɔ ko dyə e pyə e tsʉə  ywətsʉ dɔlɔɑ , yʉə  ba myə.
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