
Kambaata -   Agape - God's Love Letter Scriptures

ዮሃንሴ መጣፈ 15:9 አኑ መገኑ ኢቴኤገን አኒ ክዕኔኤተ ኢቴንክዕኔ፤ ኢተኤ ኣዜን ሄእዬ።

ኢሳይያስ 43:1,2 - ኤፌሶን ሶህኑተ 2:10 ዳፉንኩስ ነኦት መገኑ ዎናንከ ቅጠንሴ ደናምተ ሁጅተ ሁጀንቶተ
ዬሱስ ክርስቶሲን ቆጨሜምየ መገንየ ቆጨንቸ።

ኤርምያስ 1:5 - ገላትይ ሶህኑተ 1:15/16 ጠሁ እኮዳ እለሙዕናች ብሬን ዶዕሬኤነ ኣሰንቺንተስ ገኤኤ 
መገኑ አይሁደ እኩምቦ መን ሜሬሮን ቤትስተኔ ምሽራች ላገተ ሰበኩንተ ቤቱስ ኢ ዉዲን ለሊሶተ ሀሾ ጃተ 
አን አዬኒ ኤረምምበአ።

ዮሃንሴ መጣፈ 15:16 አን ዶዕሬንክዕኔ በጋን አዕኖኦት ዶዕርቴንምበኤ። መርቴን ሆለመተ ላሉተ ላልቴኑንተ 
ላሉዕኔን ሄኣኢተ እኩንተ ዶዕሬንክዕኔ። ህከኒ አዕኖኦት ሱዕሚንተኤ ጠዕምቴነንተረ መሃ አኑኤ ኣሰኖዕኔ።

3 ዮሃንሴ ሰክ ሶህኑተ 1:2 ኢ ጃለ! ፎሊን ጡመ ዮንትገ ደጋም። አሞ አን ሆሩሩንኩ ደነኖሄጊሃ ፈየ 
እካንትጊሃ መገኑ ኡጫንኬ።

ኢሳይያስ 43:4 - 1 ጴጥሮሴ ዎነ ሶህኑተ 2:9,10 ጠሁ እኮዳ አዕኖኦት ቱንሶች ማለልሲሰኖ ጫካንተስ 
ገኤዕኔ መገን ማለልሲሳ ሁጅተ ኩልቴኖተ ዶዕረንቴንታ ዜረ፥ ዎምተ ቄሳከ፥ ጡማንቿ ምናደበኒ መገኒ ገግስየ 
መነኒ። 10 ስረ አዕኖኦት መገንየ መነበአ እኬ። እኮዳ ቴሱ መገንየ መነ። አሞ አዕኖኦት ስረ ማረቱተ 
ደቅቴኑምቧረ እኬ። እኮዳ ቴሱ ማረቱተ ደቅቴንተ።

ኤርምያስ 31:3 - ኤፌሶን ሶህኑተ 1:4 ዳፉንኩስ ነኦት ብሬንተስ ጡማኑሃ ቡሽመት ዮበእራ እንኩንተ 
መገኑ ት ኡለት ቆጨንቱዕናች ብሬን ክርስቶሲን ዶዕሬኔ።

2 ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 1:9 አሞ ነኦት ሁጀንቶም ሁጄኔጊን እሁዕናች ገግስ ሰውትጊኒ ኣሰንቺኒ ፈእሾኔሁ 
ሙጩሮ ገኢን ገኤኔሁ መገኗ። ህኩ ኣሰንቹንኩ ዬሱስ ክርስቶሲን ስረን ኣሰሜኔየ።

ዮሃንሴ መጣፈ 3:16 ቤቶንተስ አመዕነኖሀኒ ሆሪንከ ዶሊ ሆሪንከ ሄኣ ሄቸት ሄኡንተስ በጋን በኡምቦገ መገኑ 
ሜጡስ ቤቱ ኣሰኖ ኢለንቀጤች ተን ኡለ አል መነ ጠለንከ ኢቴእ።

ሆሴኤ 11:8; ኢሳይያስ 49:15,16; & ኢሳይያስ 41:13,14 
ሉቃሴ መጣፈ 12:32 አት ቀሆ ዜመ! ሰሜ አኑዕኔ ዎሞመተ ኣሶዕኔተ ኢቴተኔ ዋጅቴኖችዬ።

ማቶሴ መጣፈ 28:20 አዘጆንክዕኔረ ሆረንከ ቆረባገ ሮስሽዬሰ። አንን ዶል ጎፉ ኢለንቀጤች ሆረንተ ጃተ 
ክዕኔኤኔት» ዬሰ።

ዮሃንሴ መጣፈ 14:1 ዬሱሱ «ዎዘኑዕኔ ህልቁንከ፤ መገኖን አመዕንዬ። አሞ ኤሳኒ አመዕንዬ።

መዝሙር ዳዊት 23:1 - ዮሃንሴ መጣፈ 10:11 በሬዱ ዜማንቹ አኔት። በሬዱ ዜማንቹ ሆለስተኔ ፎልስ 
ህግሽ ኣሰኖ።

መዝሙር ዳዊት 23:2 - ጫክ መጣፈ 7:16/17 መገኑንኩ እንጂጅሰ ሆረንተ እሌችሰ ሺንሸኖ። አቼ እሶኦት 
ለንኪ ጎሬታበእኒ ሰገባበእኒ። ህትጉንተ አሪቹት እንዶ ኢቡ ኢል ቡሰኖሰበአ። ዳፉንኩስ ዎሞመ በርጩም 
ሜሬሮን ዮ ሆልች ቡትቹ ዜማንቹሰ እክ ሄቸ ዎእ ቡዕሌቾበ አወንሰኖሰ» ዬእ።

መዝሙር ዳዊት 23:3,4 - ሉቃሴ መጣፈ 1:79 እሴን ቱንሶኒ ሬሆ ሀሌቾ ኣዜኒ ዮ መኒ ሆሪንከ ጫክሳእ። 
ህኩ ጫኩንኩ ሎከኔ ጡም ዎቄበ አወንሰኖ» ይ ህራጎ።

መዝሙር ዳዊት 23:5,6 - 2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 1:10 መገኑንኩ ሬሆገ ዮ ህትጎነ ሀዊች ፈእሾኔ። ቴሱ
ፈእሰኖኔ። አሞ ከ ዘኩሃ ፈእሰኖኔገ መገኖን ተሳ አስናም።



ፍልጵሱስ ሶህኑተ 4:7 መን መሌሲች አሉዲን ዮ መገን ጡሙ ዬሱስ ክርስቶሳን ዮንተተኔ ዎዘነዕኔ ሰውተዕኔ 
ቆረበኖዕኔ።

አጉዲሻን 3:24 & መዝሙር ዳዊት 4:8 - ዮሃንሴ መጣፈ 14:27 ጡመኤ ክዕኔኤባን አጉራም፤ አን 
ጡመኤ ኣሳንክዕኔ። አን ኣሳንክዕኔ ጡሙ ተን ኡለ አል መኑ ኣሰኖ ጡምየገበአ። ዎዘኑዕኔን ክቼኡንከኒ 
ዋጁንከኒ።

መዝሙር ዳዊት 33:18 - 1 ጴጥሮሴ ዎነ ሶህኑተ 3:12 ዳፉንኩስ መገን እልት ጡማንበ ጡዳእ። 
መጨስን ኡሰቱሰ መጮጭቶተ ፈነንቴታ። ጠሁ እኮዳ ሂለረ አስታ መን አሌን መገኑ አሙሬ እልተ ጡድሰኖ» 
የመሜእ።

ሮሜ ሶህኑተ 5:2 እስ ዉዲንን ቴሱ ኡርኖም ከን መገን ኣሰንችበ አመዕነቲን ኣንጎም። አሞ ተሴን መገን አብን 
ቤቀማኑ እንኮምተኔ በጅቀማም።

ኢሳይያስ 55:12 - ሉቃሴ መጣፈ 19:40 ዬሱሱንኩ «አን ኩላንክዕኔ፤ እሶኦት ሰዕምቶዳ ት ክነት ያርታእ» 
ይ ፈንቀሼእ።

ዮሃንሴ መጣፈ 16:22 ህትጉንተ አዕኖኦት ቴሱ ክቼኤንተ። ጠሁ እኮዳ አን ለንኪ ጡዳንክዕኔ፤ ክዕኔኤ 
ዎዘኑንኩ በጅቀመኖ፤ በጅጉዕኔን ክዕኔኤች ከመኖ ዮበአ።

ሉቃሴ መጣፈ 12:9 ህትጉንተ መን ብሬን ካደኖኤ ሆሩንኩ መገን ሰሜ ሶቀማን ብሬን ካደመኖ።

ማቶሴ መጣፈ 10:30 ክዕኔኤቢዕኑ ሙምዕኔ ዱጥቹሁ ፈኡዕናች ዎልሰሜሃ።

ኢሳይያስ 54:10 - ማቶሴ መጣፈ 24:35 ሰሞሁ ኡለቲ ህጋእ። ጠሁ እኮዳ ላገኤ ሆረን ህጋበአ» ዬእ።

ማቶሴ መጣፈ 11:28-30 አዕኖኦት እይነት ኬዕምትየን ሆጌንተ ኬኑ ሆሩንኩ ኢበ ዋልዬ። አን 
ፎሎጭሳንክዕኔ። 29 ኢ ሀርቆተ እይዬ። ኤሳችን ሮሽዬ። አን ቢዛኒ ቅሽጣምየኒ። ፎሊሀንክዕኔ ፎሎጩ 
ደቅቴነንተ። 30 ሀርቆቱኤን ኬዕሙምቧ። እይነኤን ቢላሸተ» ዬእ።

መኃልየ መኃልይ 2:10 & ሆሴኤ 2:14,19,20 
2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 11:2 አንን መገኑ ደናሙረ ሰውያኖጊን ክዕኔኤ ደናሙረ ቁልጣንክዕኔ። ዳፉንኩስ

አን ክዕኔኤተ ሙጩሮ ባጃሜገ ሜጦ ጎንቺ ህኩስን ክርስቶሲ ህንጨኦዕኔተ ጠዕሜንክዕኔ።
ዘጸአት 3:14 - እብር-መን ሶህኑተ 13:8 ዬሱሱ ክርስቶሱ ቤሬን ከበርን ዶሊ ሆሪንከ ጦኔ እሶንት።

ሆሴኤ 13:4 - ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 4:12 ፈኡንኩ ዎሎን ሜጦኒ ዮበአ። ፈዕኑንተኔ መን ሜሬሮን ኡለ 
አሌን ሆራንን ዎሉ ኣሰሜ ሱዕሙ ዮበአ» ይቶሰ።

ዮሃንሴ መጣፈ 15:14 አዕኖኦት አን አዘዛንክዕኔረ አስቴንተደ ኢታ ጃላከ።

ዮሃንሴ መጣፈ 14:6 ዬሱሱ ፈንቀሽ «አን ዎቃሃ፥ ገርተኒ ሄቸተኒ። ኢ ዉዲን እሁምቦች አዪ አነ መገንበ መሪ
ደንደኖበአ።

ጫክ መጣፈ 3:20 አን ኡሮ ጎጨ ቆጨዮም። አዪ ላገኤ መጮጭ ፈኖደ እስበ ኣግ እሲንን እቸተ እታም። 
አሞ እሲ ኤሳንን በርገም እተኖ።
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