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ከደ ኤፌሶን 2:2 ኖካ ና  ቤያኽሁል እንዶ ገንሣ አል ኤበ እኔያ ነለአ፤ ቤያኻ ገሳሥ ከገንሠ ሙሳ 
ኤተ በጨካ ገፋሌያ ነጂል ጎዛ ከኔያ፥ ኤተ በኢካ ነመደማ ዚያለኣኳ ኒል ጸ ጋ ደ በበፀካ 
ማ ገሳሥ ከረባ ኮዎማ። 

ማቴዎስ 6:10 ነዌ ገፋሌያሉ፥ ኤያሥ በደካ ማሄሻሉ ነጎዛ ነድ ነኔያኳ፤ 

ሉቃስ 22:42 ቤከል፥ "ባብ፥ ኤከምሄያሻ ቼሥ ሸፐ ማኣንሠሣ አለአ ነጸ ገም፤ ነድ ኤማሄሸማሉ፥ 
መዳኼ ኤማሄሸማለምኼ።" 

ዮሃንስ 16:7-9 ከመ ገሸርሥ ኸማ ካኻ፥ ከምገሸላ አመዻለም ካኻ፤ ኤከምበፀራ መዸራ፥ ከምዌኼ 

ኤተ ከመንዥገሥ አኻ ኮጎኻኼ፤ ኤከምዸራኸን፥ ከምትገሬ አ  ካኻ። 8 ኖከ ከምዌ አ ኳ 
ከምትገከሥ ከጸ ጋ አል ኤበ እኔያ ኤበበፀካ ማኸሥ አዳ ኤተ ቢሳንዘከሥ እማም ከፄ ገንሣ፥ ከፄ 

ዳ ኤተ በኦከሽ ረባ፥ ከመኸሣኳ። 9 ኣኸከሠኼ አዳ ኤተ ቢሳንዘከሥ እማም ከፄ ገንሣለማም፥ 
ዳ ቢከበፀካ መገሙዊል ካራ። 

2 ከጢሞቴዎስ 2:10 በርጹ ርካ አለአ ኮዎማ ከገቀማ ከፄ ጸ ጋ ደ በሽለከሥ ረባ፥ ኤከምብዱዋን 
እማም ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ ከምዸብዋን ገሂን  አል ግዢ ግዥኳ። 

ከደ ሮማ 15:20,21 ኤከምበፀራ መደርቆን ነሸ ዳ ኤተ ባጦከሽ ጸ ጋ ጀንዳ፥ በርኦከሸንዥገን 

ኤከማቲርስ ሰ ማ ገ ላ አል ረባ ኖጎ በበፀካ ማ ገሳቆን ፄ ክርስቶስ ሜተልኳ። 21 ኤያሥ 
በ ቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ በከለካ፥ "ከምገመሥ አደ ቢከበፀካ መ ገሹከሥ ከፄማ፥ 
ከማምባለሥ አደ በበፀካ መገሶቆን ሜተልኳ።" 

መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 2:36,37 ናምባለሥ ሾከ እስራኤል ኮዎማ ዝንዜን አለአ፡ ያሱስ ኤተ 

ቤያኽቱ  አኽ ነጋ ገድ ጃ፥ ኤተ ቤጦ አረባ ከኤቶኳ ከመሲያኳ።" 37 ኖከ ቢገሶቆ ጸ ጋ 
አለኣኳ፥ ቤያጸ ቅ እለማም ቢከል ከምጴጥሮስ ከሰ ገትገ ክርስቶስ ጃጀንዳ፤ "ኢዴበም፥ አመዳ 
ኣሤ ከምዳ ካይላ?" 

ከደ እብሮታ 4:2 በኮገሰኮቆንዥገን አኳኳ ሰ ማ ገ ላ አል ረባ ኤያሥ ቢገሶቆ እማም ነኸ እኔያ። 
ነደንኳ ከፄ ቢበፅ እማም መገሱቆ ከመገሚላ፥ ኤጨንኼ እ ገሻ ኤተ ቢገሶቆ እማም በና 
ከማምኼ። 

ኤርሚያስ 24:7 - ማቴዎስ 22:37 ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ከምዳ ካም አመሄሽ ረባ ኤተኡ 
ከቆጽ ሠኡ ከኮዎማ፥ ከእሉ ከኮዎማ፥ ከገሳንዛሉ ከኮዎማ። 

መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 16:14 ቤያጦዪል ፄ እ ገፋ ኤተ ቤዌ ነኤዬባ ናል ቲያቲራ፥ ኤተ 
ቤ ኮዶቆ መዌኽ ኣ  አል መዥግ በና፤ አ ኳ ኤተ ቤገሲልስ ረባ፥ ፄማኳ ሌዲያ። ቤከኮርስ ረባ 
እለማ ኤከምጦኪል ፄን ከ ገሸ ጳዉሎስ ዝንዜን። 

ማቴዎስ 13:14-16 በትተካቆንዥገን ነጸ ገማም ኤተ ቤ ገሸሥ ኢሳያስ ከመዪርጓ፤ ቤከል አ ኳ፥ 

'መኸካጦዪል ፄ፥ አኸገሰኪልኼ፤ መኸከዪርኳ፥ አኻምባለከሠኼ። 15 ካሤ በተተሸከንዥገን 
ቁንዘ ጸ ጋ አለአ፥ በነ ካቆ ፄማም፥ ቢሙፀኮቆንዥገን ኸማምኳ፤ በምበፀካ መዳ ኤለአ 
ቢምገመሥ ከኸማም፥ ቢምገሶቆ ከፄማምኳ፥ ቢማምባለሥ ከቁንዘማምኳ ቢምኮሌ ኮጎም፤ 

በርምብዶቆ አርኳ እማም።' 16 "አኻኸን ደ በኻ ገ ካይላ፥ ከፄ በገምከሥ ኸኻ፥ በገሰኮቆ 



ፄኻኳ። 

ኢሳያስ 6:9,10 - መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 28:27 ከፄ በተተሸከንዥገን ቁንዘ ጸ ጋ አለአ፥ 
በነ ካቆ ፄማም፥ ቢሙፀኮቆንዥገን ኸማምኳ፤ በምበፀካ መዳ ኤለአ ቢምገመሥ ከኸማም፥ 
ቢምገሶቆ ከፄማምኳ፥ ቢማምባለሥ ከቁንዘማምኳ ቢምኮሌ ኮጎም፤ በርምብዶቆ አርኳ እማም።' 

ማርቆስ 4:11,12 ቤኮሎቆ አ ኳ ከማም ቤከል፥ "ባኸካዬሸንዥገን ካኻ ማምባለሥ ማጸ ፆቆ 

ገፋሌ ረባ፤ ከጸ ጋ ደ በኢካ ነጃጻ ኸን ከማ ገሸካሥ ከመኮሣ። 12 "ኤያሥ በ ቆተካንዥገን 
ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ሚከዪር፥ ሚከዪር፥ ኢያምባለከሠኼ፥ ሚከገሶቆ፥ ሚከገሶቆ፥ 
ኢያ ገምኪልኼ፥ ኤቢማምባለከሥ ቢማ ገምኪላኳ፥ ቢምኮለካ ኮጎ ረባ፥ በምበፀካሽ አ ኳ 
ገንሣለማም ከማም።"' 

ዮሃንስ 12:39,40 ኢፈለሸንኼ እማም መገሚለማኼ፥ ከፄ ቤተጽ  ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ ቤ ገሸሥ 

እ ገሸ ረባ ኖጎ ጀንዳ፤ 40 "ኤከምበፁዋ መገሙሥ ከኸማም፥ መ ሩቆ ከእለማምኳ፥ 
ኤከምበፁዋ መኮሉዌ ኮጎም መብደሮቆ እማም፥ በፐሸኮቆንዥገን ረባ ኸማም፥ በዥገከሠንዥገን 
እለማምኳ።" 

ከደ ሮማ 11:7,8 መከላ አለአ ኣሤያ? ዳ ኤተ በኣ ጎካ አሾከ እስራኤል፥ በዸበካ ኣሥ ጋኤሸማ ኤተ 
በሽለከሥ አረባ፥ አዸበካንኼ አሾከ እስራኤል ኮዎማኼ። በነ ኮቆ አረባ ፄ ጃጀንዳኳ ኤከምበፁዋ 

መገሱቆ ማኦዋለማ። 8 ኤያሥ በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "በተተሸከሥ ረባ ቁንዘማም፥ በከኸካ 
ኻ ኤተ ከምኤሙከሥ፥ ከፄያ ኤተ ቢከበፀካ መገሱኮቆ ካሥ አል ኦካ አለአ።" 

2 ከደ ተሳሎንቄ 2:10,11 ከምዳ ሾከ መንጠኻ ገንሠማ ኮዎማ ነጸ ጋ ደ በቴካ። ዳ ኤተ ከምቴካ 

ጸ ጋ አለአ፥ ከፄ ቢበፀካ መሄዉሽ ኸ ገሻ ኤተ ከምብዱካ። 11 ከፄ አለኣኳ ኤከምገሙዊለን 
ከጎልጎዛ፥ ከማተገሮቆ አረባ እማም ከምኻ ከዳ ኤተ በንጠከኽ ጸ ጋ። 

ማቴዎስ 13:18-23 ያሱስኳ ቤከል፥ "ገሰኾቆ መጨገስ መኮሥ መዣ ኤተ ገዋሻ። 19 ሾካ ኤተ 
በፋተካ ነሰ ኸ እንዶዋ ኤጸ ጋ ናገሶቆ እ ገሸ ገፋሌ ረባ ናኤሚለና፤ ከምዌ ሴጠና ከምቼሥ 

እ ገሻ ኤተ ቢዋሸካ ኒለማ። 20 ጸ ጋ ሜታ ሜታኳ ኤሾካ ኤተ በፋተካ ነኸ ግሻ፤ ኤበገሰኮቆ 

እ ገሸ ረባ፥ በ ርኮቆ ፈላ ከማ ገ ላ። 21 ከፄ በበፀካ መሃታቆ ት ማ፥ በገምኪል ካሥ አንጅ 

ማ። ኖከ ከምዌ አማኣንሠሣ ከማሙቾቋ ከፄ እ ገሸ ረባኸን፥ ከምሥ  ፈላ። 22 ጸ ጋ ጀንዳኳ 
ኤሾካ ኤተ በፋተካ ኪል ኽኻ፤ በገሰኮቆ አ ኳ እ ገሸ ረባ፤ ነደንኳ፥ ገሳንዘ መኢያ አል ኤበ እኔያ፥ 

ማጣኻ ከለማናኳ ከምራቆ ጺ  እ ገሸ ረባ፥ ከማሻኽ በላ መረ ን ኻ። 23 ጸ ጋ ሜታ ሜታኸን 
ኤሾካ ኤተ በፋተካ ነገሸል እኔያ፤ በገሰኮቆ አ ኳ እ ገሸ ረባ፥ ባምባለከሥ በጨካን ኸማ፤ ሾካ 
ሜተም በረ ካ ኸማ ግቸማ ማቁስ፥ ሜተምኳ ግቸማ ኦካ ግ፥ ጀንዳኳ ኸማ ሜታ ኖቆማ 
አሤር።" 

2 ከደ ቆሮንቶስ 3:15,16 ካሥ አል ኦካ አለአ ኤቢሎቆከሥ ማ ቶቋ አል ሙሴ፥ ባ ጉንደኮቆ 

አማ ጉንዶቋ አ  ቆጽ ሠማም። 16 ኤከምኮሌ ጸ ጋ ኮጎ ኤታኳ፥ ከምቼያሥ አማ ጉንዶቋ አ ። 

ሆሴይ 11:3-7 - 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።" 

መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 26:18 ከምዳ ካም ኤከምኮራኣስ ኸማም፥ ኤከምፑሥ ነመ ጓ 
ከመዪዦጓ፥ ነገፋሌ ሴጠና ከገፋሌ ረባኳ። ከምትገራ አም፥ ከመገሚላ ካራ ኤከምዸብዋን 



ማምበፀሽ ገንሣ፥ ኤከመንዘ ዊለን እማም ነጸ ጋ ደ በሽለከሥ ረባ።"' 

2 ከጢሞቴዎስ 2:24-26 ከምደካኼ ከኤተ መደዳ አል ኤታ ያሱስ አመቱሥ ጸ ጋኼ። ከምደካ 

አመዳ መፉጨኸማ፥ ኤተ መትገሥ ገሸለማ፥ ኤተ በጨካ ገቀማ። 25 ከምኮሎቆ ደ በ ንሰካ አ  
ዝንዜን ከመገ  እላ ከገሸል ኸ እንዶዋ። ኢገም ከምኸካ አረባኳ እንዶ ማንዠሥ እላ፥ 

ኤከማምባሉሠን ኸ ገሻ። 26 ኤኤለአ ከሞ ገ ኽ እለማም፥ ከምትሹ ኤለ በጎላምብ ሴጠና፥ 
ኤተ ቤኩ ቆ እማም ኪል ኤለ መኦሻለማ። 

መጎሎጓ ከዮሃንስ 3:17-19 ባከለካ አምኳ፥ 'አራ ተቃ፥ ኤተ መጨማኳ፥ አኢካንኼ ዳ ኤተ 
ባሸካዬኽ ካራኼ፤' ኣገምካኼ ኤባደካ ዳ ኤተ ባዪፀከሥ ጸ ጋ፥ ዢጋ፥ ፐሻ ከጸ ጋናኳ። 18ካ  
ከመ ገሸራ ካም፥ ኤከምዳኣን ተቃ ኮድ ኖጎም መዪዥሥ ኣ ያ ኤተ ቢከጨ ኮቆ ከማንጃ፤ ኮድ 
እምፑ ኣ  ኖጎም፥ ኢሰሥኳ፥ ኤከምበፃ መዪፆቆን አመዳሉ ከጸ ጋና አም፤ ኤከምፈላኣሸን 
መገሞጓኳ፥ ኮድ ቢይ እልኻ፥ ጦ ነኸኡ። 19ከደ በርሄከሽ አር ከምፐርኮቆ መሸ ሠማለማም 
ከማማርከሥኳ፤ ካ  ሻምብ፥ ኣንዠሥ እሉ። 

2 ከደ ቆሮንቶስ 7:10 ከምታኤ ገሳንዛ ኤተ በዎኬ ኖጎ ረባ ማንዱቆሣ ኤተ ከም ሮቆ ከመብዳ፥ 
ኤተ ባንዢገካ ማንዱቆሣ። ከምታኤ ገሳንዛ ኤተ በዎኬ ነኤበ እኔያኸን፥ መሻ። 

1 ጥሳ 18:37 - God turn heart back to God. 

2 ከደ ቆሮንቶስ 4:4 በፐሸከኸንዥገን ሴጠና ኤተ በደካ ከጥስ ኤበ እኔያ አለአ ጸ ጋ ደ በበፀካ 
መገሚል፤ ከለአ ኢፈለከሸኼ መገመሥ መዪዦጎ ሰ ማ ገ ላ አል ረባ ኤተ በትገከሥ ገሂን  
ክርስቶስ፤ ክርስቶስኳ መኮሥ ረባ። 

ሉቃስ 8:11-15 "አለአ መጨገስ መኮሥ መዣ ኤተ ገዋሻ፤ ሾካ ኤተ ቢዋሸካኳ፥ እ ገሸ ረባ። 12 
ሾካ ኤተ በፋተካ ከሰ ኸ እንዶዋ ኤጸ ጋ ናገሶቆ እ ገሸ ረባ፤ ናሥ ኦካ ና  ኤከምበፁዋ እማም 

መገሙዊል መብዱካንኳ፥ ከምዌ ሴጠና ከምቼሥ እ ገሸ ረባ ኒለማም። 13 ሾካ ኤተ በፋተካ 
ነኔ ግሻ ኤጸ ጋ ናገሶቆ እ ገሸ ረባ ና ሮቆ ከማ ገ ላ፤ ከፄ በበፀካ መጫ ት ማኸን ቢገምኪል 

ካሥ አንጅ ማ፥ ከምኤሙሽ ፈላ ኖከ ማዻምባኳ። 14 ሾካ ኤተ በፋተካ ኪል ኽኻ ኤጸ ጋ 
ናገሶቆ እ ገሸ ረባ፤ ና  ነቸቻ ገሳንዛ፥ ደ መጫ፥ ከመአጀባ አል ኤበ እኔያኳ ከምራቆ ጺ  እማም፥ 

ከማሹዋኽ በላ መኢንዛን ኸማም። 15 ሾካ ኤተ በፋተካ ነገሸል እኔያ ኤጸ ጋ ናገሶቆ እ ገሸ ረባ፤ 
እማም ቢራቆከሽ እ ገሸ ረባ ከመገ  እላ ከመዪዥኽ እላኳ፥ ከምረ ዋ ኻ ከመቀሞቆማ።" 

መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 15:11 በኮገምኪል አኳኸን፥ ኤከምብዶቋ ከመገ  አል ኤታ ያሱስ፤ 
ኤኤለአ ከምብዱዋ እማምኳ።" 

ከደ ሮማ 8:13 ኤከምኢኸካ ኤበኦከሽ በጫ፥ ከምሸኻ፤ ኤከምሸኸኮቆ ከገፉጫ መደዳ አል 
በጫኸን፥ ከምኢኻኳ። 
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