
Gumuz Fidel - Agape - God's Love Letter Scriptures 

 
 
 

ዮሃንስ 15:9 "ኤያሥ በሄከሽ አባብ አራ፥ በርሄከሽ አርኳ አኻ፤ ኣራቆኸካሥ ከማሄሻለም፥ ኢኸካ! 

ኢሳያስ 43:1,2 - ከደ ኤፌሶን 2:10 አኳ መዘዛለማ፥ በዘዘኬንዥገን ረባ አኳ ከንዶጎ ያሱስ 
ክርስቶስ፥ ኤከምዶኳ ነመኢያሎኳ ገሸል መደዳ ኤተ በጦከሥ አ  ካኳ ነገሲቋ። 

ኤርሚያስ 1:5 - ከደ ገላቲያ 1:15 መርከኢ ኒል ያዩ ቤሽልሥ ረባኳ አራ፥ ቤኦ አራ ከመገ ለማ 
ከማሄሻለማኳ። 

ዮሃንስ 15:16 አኸሽለከሠንኼ አኽ አራኼ፤ አራ በርሽለከሥ አኻ ኤከምዻ ጨኻን ኻ፥ ኤከምኢያን 
ኸኻኳ፤ ካ  ዳ ኤተ ከምሎቆኸሥ ከፄም፥ ከምኻ ባብ ካኻ። 

3 ገትገ ዮሃንስ 1:2 መዠም፥ ኤያሥ ባደካ ከእሉ ገሸለማ፥ በርዴረካ ኤከምዳን መኢያሉ ኮዎማ 
ገሸለማ፥ ኤከምኢያኣን ኻምብድ ጸ ገኡኳ። 

ኢሳያስ 43:4 - 1 ገትገ ጴጥሮስ 2:9,10 አኻኸን ማፖቋ ኤተ በሽለካሣ፥ እምጥስ መፀ ገዴራ ደ 
በኸደካ ዳ ከረባ፥ ኤተ በደካ ጥሳ አል ጎዛ ካል እኔያኳ። አኻ መዪዥሥ ሾካ ኤተ በሽለከሥ ረባ 
ከጸ ጋለማ፥ ኤከማቲኸሰን እምበቦቆ ገሸል መደዳ አል ረባ፥ ኤተ በኦካ አኻ ኒል መ ጓ ከማንደጎን 

መዪዦጓለማኳ። 10 ኤያኸደንኼ ገፀ  ሾካ አል ረባኼ፥ እኽላኸን በኸደካ ሾካለማ፤ ኤያኸዸበንኼ 
ገፀ  ማ ገ  አል ረባ፥ በኸዸበከንዥገን እኽላኸን ማ ገ ለማኳ። 

ኤርሚያስ 31:3 - ከደ ኤፌሶን 1:4 በላ መዘዛሜን ኤበ እኔያ ነገሲቋ፥ በሽለከሠንዥገን ረባ አኳ 
ከንዶጎ ክርስቶስ ኤከምዶኳን መዪዥሠማ ከደ ባንዢገካ ቆቆማ ነታሰማ። ከማሄሻለማ 

2 ከጢሞቴዎስ 1:9 በ ጻ ንደከኽ ረባ አኳ ነገንሣ፥ ኤከምዶኳን ጸ ጋለማ ደ በዪዥካሥ ከአ ። 
ማኦዋለማ አለኣኳ በላ መዳን ከገሸል መደዳሎኳ፥ ኤመኦሻ ከመገ ለማኳ፥ ኤተ ባኸካዬሸንዥገን 
ካኳ ገፀ  ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ። 

ዮሃንስ 3:16 "ረባ ከፄ በሄከሽ ኤባ አል እኔያ በቦቆ፥ በኸኬ ሜታኽ ዱማ፤ ካ  ኤተ ከምገሚል 
ከዱማ ኮዎማ፥ ከምራቆሥ መኢያ አል ግዢ ግዥ፥ ከምቴያኼ ሜተልኼ። 

ሆሴይ 11:8; ኢሳያስ 49:15,16; & ኢሳያስ 41:13,14 

ሉቃስ 12:32 "መጤኻኼ አኻ መሃለኽ ኢዳ አለአ፥ በሄከሸንዥገን አበበኻ አል ጎዛ ኤመኮለኻ 
ገፋሌያለማ። 

ማቴዎስ 28:20 ትገኸሥ ከማም ኤከምዜዉኸን ዳ ኤተ በር ገሸከሥ ካኻ ኮዎማኳ። ገመኻ፥ በርኢካ 
አርኳ መዱጎክ ኖጎኻ ካሥ መ ርሽ ኤበ እኔያ አለአ።" 

ዮሃንስ 14:1 ያሱስ ቤከል ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ማሰሲኻይልኼ፥ ገመኺል ከረባ ገመኺል ካራኳ! 

ነሎርገ ጌኣ 23:1 - ዮሃንስ 10:11 ያሱስኳ ቤከል፥ "አራ ገሸል ኤተ መሸላ፤ ገሸል ኤተ መሸላ ከምኻ 
ጺ ማ ከፄ ጃጃለማ። 

ነሎርገ ጌኣ 23:2 - መጎሎጓ ከዮሃንስ 7:17 ከፄ ከምሸላ አጃጃ ኤተ በኢካ ነጂል ለባበ  እማም፥ 
ከም ሮቆ እማም ከጋጨ ኣያ ኤተ ከምኻ መኢያ፤ ከምቀ ርሥ አረባኳ ጹ ሻ ኮዎማ ነኸማም።" 

ነሎርገ ጌኣ 23:3,4 - ሉቃስ 1:79 ከምዪዥካጎን ከደ በኢካ ኒል መ ጓ ከመሳንጂል መሻኳ፤ 
ከምጦዋ ቾጎኳኳ ነገሸል ኸ እንዶዋ።" 

ነሎርገ ጌኣ 23:5,6 - 2 ከደ ቆሮንቶስ 1:10 አ  በብደኮቆንዥገን አይላ ነማፉንጮቆ መሻ፥ 
ከምብዶቆ አይላ ካለን ኳ፤ ቢላጦኪል ካ ፥ ኤከምብዶቆ አይላ ነለአ ከገትኳ። 



ከደ ፊሊጲሲዩስ 4:7 ማ ገ ጓ አል ረባ ኤተ በንተርኮቆ ነማምባለሠማ ናል ጸ ጋ ኮዎማ፥ ከምዜኽ 
ቁንዘኻ ከእልኻ ኤከምዳ ከያሱስ ክርስቶስ ሜተም። 

ከመኮሣኼ 3:24 & ነሎርገ ጌኣ 4:8 - ዮሃንስ 14:27 ከምበፀርሽ መገ ማ ኖጎኻ፥ ከምኸራ 
መገ ማለምኳ ካኻ። ከምኸራኼ ካኻ ኤበኸካ ኤባ አል እኔያኼ፤ መንደኻ ቁንዘኼ፥ 
ማሰሲኻይልኼኳ! 

ነሎርገ ጌኣ 33:18 - 1 ገትገ ጴጥሮስ 3:12 ከፄ በዪርኮጎ ኸ ረባ ኮጎ ደ በደካ ጋገሸለማ፥ በካጦኪል 
ፄ ከገዴራለማምኳ፤ በ ካይል ኸ ረባ ከደ በደካ ገንሠማኳ።" 

ከደ ሮማ 5:2 ከንዶጎማኳ በኮርካሰንዥገን እንዶማ ካኳ [ከመገሚላ] ከመገ  ኤተ በኮከኢካ እኽላ 
ነመኢያ፥ በኳ ገ ካይልኳ ከፄ በኮጨካ ማጦዪላ ከመንዘ ል ገሂን  ረባ። 

ኢሳያስ 55:12 - ሉቃስ 19:40 ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከከል፥ "ከመ ገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምጦዉ 
ፄን እማምኳ፥ ከምሉ ጋ ግሻ አለአ።" 

ዮሃንስ 16:22 ኤያሥ ኤያ  በኸሳንዘካ አኻኳ እኽላ፤ አራኸን ከምኮለሬ ከምገመርሥ አኻ፤ ከማ ገ 
ኻይል ኖካ ና ፥ ከምቼሠኼ ጸ ጋ ሜተል ማ ገ ላለኻኳ ኖጎኻኼ። 

ሉቃስ 12:9 ኤተ ከምሽጣ አራ ነኸ ጸ ጋ፥ ከምሽጠራ አርኳ አ  ነኸ ሰ ገትገ ረባ። 

ማቴዎስ 10:30 አኻኸን በንዘ ካኸንዥገን ቤቆኻ ኮዎማ። 

ኢሳያስ 54:10 - ማቴዎስ 24:35 ከምተራ እኔያ ከጎዛኳ፤ እ ገሻለምኸን ከምተራኼ ሜተልኼ።" 

ማቴዎስ 11:28-30 ያሱስ ቤከተጽ  ቤከል፥ "አኻ ደ በኸማዎካ ነገጹ ራለኻ ኮዎማ፥ ዎኼ ኮጎም፤ 

ከምኸራ አርኳ ማፉጮቋ ካኻ። 29 ሃኢኸካ ከመትገሠማለም፥ ገመኸሽ ነጸ ገምኳ፤ አራ 

መሌእለማ ከኤተ መዻቆኽ ጸ ገማ ከገቻ፥ ከማፉጨኻቆ አኻኳ። 30 ዳ ኤተ ከምትገርሥ አር 
መደማ ካኻ መፐፐለማ፤ ዳ ኤተ ከምጹ ርኻ አኽ ከፄምኳ፥ ገጹ ራኼ።" 

ሶሎሞን 2:10 & ሆሴይ 2:14,19,20  

2 ከደ ቆሮንቶስ 11:2 ኤያሥ በሄከሽ አረባ በጥጠካይል ካኻ፥ በርጥጠካይል አርኳ ካኻ፤ ካ  
በርዪርከሠንዥገን አኻ ኤደጎና መገሚለማ ኤተ ከማንጂዩቆ ከጉንዛ ከሜተል፤ አ ኳ ክርስቶስ። 

ዘጸአት 3:14 - ከደ እብሮታ 13:8 አንዠካይልኼ ያሱስ ክርስቶስ፤ አ  ገፀ ፥ ኖካ አለአ ካሥ አል 
ግዢ ግዥኳ ኣሥ ሜተል። 

ሆሴይ 13:4 - መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 4:12 መብዳ ካሥ እንዶጎማ፥ ከንዶጎ ጀንዳ እምሜን፤ 
ከንዶጎ ከምፋለኮሽ አኮ መብዳ፥ ፄያ ኤተ በኸኬ አረባ ነኔያ ነኮዎማ ከጸ ጋ ኣሥ አ  ሜታ፥ 
አኢካንኼ ጀንዳኼ።" 

ዮሃንስ 15:14 ኤከምደኻ ዳ ኤተ በር ገሸከሣ፥ አኻ ጀንደም። 

ዮሃንስ 14:6 ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ኤለአ፥ "እንዶዋ፥ ኸ ገሻ መኢያኳ ኣሥ አራ፤ ኤከምበፃ መዳ 
ከንዶጎም፥ አኢካንኼ ኤተ ከምዌ ኮጎ ባብ ሜታ ኤለኣኼ።" 

መጎሎጓ ከዮሃንስ 3:20 አለአ፥ ከምኢርቾጎ ነግሰ መፃ ከምኦቸርሥ አኩድዳኳ፤ ጸ ጋ ኤተ ከምገሶቆ 
ሰም ከምኮርስ ካራ ከምኩ ራ ኮጎማ፥ ከምኢልሽ እምበንድኳ ከመሰሳ፤ አራ ከአ ፥ አ ኳ ከአራ፥ 
ከምስላ ከምበንድላኳ።  

 
 
 

Pastor T. John Franklin 
Church of Salvation, Healing, and Deliverance 

COS-HAD.org 


