
Kambaata - Salvation Scriptures

ኤፌሶን ሶህኑተ 2:2 ህተ ጃተ ተን ኡለ አል ጠሀሃ ቦብር አሌን ገሽ መቆ ዮሲሃ አወንቴነን ሂልማን ሄኤነዮንተ
እኬ። ህኩስን መገኒ አዘዘሙምቦ መን አሌን ቴሱ ሁጀተዮሃ ሂላ አያነ።

ማቶሴ መጣፈ 6:10 ዎሞመክ ዋልቱን። ሀሱክ ሰማን እኮገን ኡለ አሌኒ እሁን።

ሉቃሴ መጣፈ 22:41/42 ህከኒች ዘኪን ክኑ ቶሬኖ ቀጠበ እሶኦች ቄዕር ጉሉጵኬእ «ኢ አነ!  አት ሀሶንትደ ከ
ሀው ጡወ ኤሳች ከም። ጠሁ እኮዳ አን ሀሳምገ እሁዕነ አት ሀሳንትገ እሁን» ይ መገኑ ኡጬእ።

ዮሃንሴ መጣፈ 16:7-9 እሁን በጋን አን ገርተ ያንክዕኔ፤ ኢ ኦሮቁ ክዕኔኤ ካዕለኖክዕኔ። ዳፉንኩስ አን ኦሮቁምቦደ
ቃርሳንቹ  ክዕኔኤበ  ዋለኖበአ።  እኮዳ  አን  ኦሮቄምደ  እሱ  ክዕኔኤበ  ሶሃም።  8  እስ  ዋሎ  ጃተ  ባጢልተኔ፥
ሙጩርመተኔሃ  ፍርድተኔሃ  ተን  ኡለ  አሌን  ዮ  መኑ  ደጋገ  አሰኖ።  9  ባጢልተኔ  ኩለኖሰሩ  ኤሳን  አመዕኑ
ግቦተኔሃት።

2 ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 2:10 ህከኒ እሶኦቲ ዶሊ ሆሪንከ ሄአኖ አብኒን በርግት ዬሱስ ክርስቶሲን ደገመኖ
ፈኡ ደቅቱንተ ዶዕረንቶ መንተኔ ይኬእ ሆረረንከ ደንዴቃም።

ሮሜ ሶህኑተ 15:20,21 ህትጉንተ ሆረንተ ጃተ ቁልጣሚ ዎሉ መንቹ ሾኮሀን አሌን ሁጀቱ እሁዕናች ክርስቶስ
ሱዕሙ ገአሙምቦ መዕኔን ምሽራች ላገተ ሰበኳ።  21  ህኩንን  «እስተኔ ኩለም ከሱምቡሰሩ ጡዳእ። እስተኔ
መጮት ከሱምቡሩንኩ ቆርስታእ» የመም ጣፈሟገ።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 2:36,37 አቼ መገኑ ከ አዕኖኦት ሰቀልቴንተ ዬሱሰ ቀርቹሃ ዶዕረሜኢሃ አሴስገ እስራኤል
ዉድ መኑ ሆሩንኩ ቆርስ ደጉን» ዬእ። 37 እሶኦት ህካን መጮጭቶ ጃተ ዎዘኑሰ ባብየን ጴጥሮሴኒ ዎሉ ሶቀማኑሃ
«ህዛከ! መ አስኑ?» ይት ጠዕምቶእ።

እብር-መን ሶህኑተ 4:2 እሶኦ ምሽራች ላገት ኩለንቶገን ኔሳሃ ኩለንቴኔ። እኮዳ እሶኦት መጮቶ ላገተ አመዕነቲን
መጠቅስ ኣቅቱምቦተኔ ካዕልትምበሰ።

ኤርምያስ 24:7 - ማቶሴ መጣፈ 22:37 ዬሱሱንኩ ፈንቀሽ «ቀርቹ መገኑክ ዊማንክ ዎዘኒን፥ ዊማንክ ፎሊኒ
ዊማንክ ሰውቲኒ ኢት።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 16:14  ህከኔን መጮጭተዮኔ ሜንቲች መትት ትያጥሮን ከተሚች ዋልቴኢት ቢሸተ
ኦድሸተ ዘዘልታነ መገኒ ሰገዳ «ሊድየ» ዬኖ ሜንትቹት ይናምረ መጮጭተዮ እኬ። ጳዉሎስ ጠሃቀኖረንከ ቆርሲ
ደንድቱንተ መገኑ ዎዘነሴ ፈኖ።

ማቶሴ መጣፈ 13:14-16  ህከኒ  ህራጋንቾ  እስያሴን  ‹መጮጩስመ መጮቴነንተ፤  እኮዳ  ዘህጭቴነንተበአ።
ጡዱስመ ጡዴነንተ፤ እኮዳ ሆረን ደጌነንተበአ። 15 ዳፉንኩስ እሌንተሰ ጡድ፥ መጫንተሰ መጮቲ ዎዘኒንተሰ
ቆርስቲ ኢበ ፈንቀልትየን ፈይሱምቦሰገ ከን መን ዎዘኑ ዱጄእ። መጨሰን ደንቅቴእ። እልሰን ቆቄእ› የመሞ ጠሁ
አሌንተሰ ዊመኖ። 16 እኮዳ ክዕኔኤ እልት ጡዳተኔሃ መጨዕኔን መጮታተኔሃ ማሰአንቴንተሃረ።

ኢሳይያስ 6:9,10  -  ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 28:27  ዳፉንኩስ  ከን  ምናደብ  ዎዘኑ  ዱጄእ።  መጨሰን
ደንቅቴእ። እልሰን ቆቅጭቴእ። ህትተ እኩምቦ እክየን እሌንተሰ ጡድ መጫንተሰ መጮት ዎዘኒንተሰ ሰውት ኢበ
ፈንቀልቴ እክየን ፈይሳንሰ እኬ› ዬእ።

ማርቆሴ መጣፈ 4:11,12 እስን «ክዕኔኤ መገን ዎሞመ ቤስቹ ጠሀ ደጌኑንተ ኣሰሜዕኔ። ጠሁ እኮዳ ዎሉ መኑ
ሆረረንከ አጉዲሻን መጮታእ።  12  ህከኒ እሶኦት መገንበ ፈንቀልትየን መገኑ ባጢለሰ ፈኡን ዩምቦገ እሶኦት
ጡደንን ጡዶስረ ደጋበአ። አሞ መጮተንን ዘህስ ኣቅታበአ» ዬሰ።

ዮሃንሴ መጣፈ 12:39,40  ህከኒ አመዕኒ ደንድትምበአ። ዳፉንኩስ ህራጋንቹ እስያስ ለንኪሃ  40  «እሌንተሰ
ጡዱምቦገ፥ ዎዘናንተሰን ቆርስቱምቦጋ ኢበ ፈንቀልትየን አን ፈይሱምቦጋ እልሰ ቆቅሼእ። አሞ ዎዘነሰን ዱድሼእ»
ዬሀኒሃት።

ሮሜ ሶህኑተ 11:7/8  አቼ መሃን?  እስራኤሉ ሀሶረ ደቅትምበአ። እኮዳ መገኑ ዶዕሬሰሩ ደቅቶእ። አሞ «እልሰ
ጡዱምቦጋ መጨሰ መጮቱምቦጋ መገኑ ከበሬ ኢለንቀጤች ዎዘነሰ ዱድሼእ» የመም ጣፈሞገንከ ፈኦስ ቀጠ መን
ዎዘኑ ዱጆ።

2 ተሰሎንቄ ለንክ ሶህኑተ 2:10,11 ህትጉንተ በኣ መነ አነነ አነነ ሉስሳ ሂልማን መለጠኖ። ህኩሩንኩ በኣኢ



ፈእሳሰ ገርተ ኢትት ኣቁ ግቦተኔሃት። 11 ህከንተኔ ቆጰን ጠሀ አመዕንቱንተ መገኑ አበተ ሉሰተ ሶሀኖሰ።
ማቶሴ መጣፈ 13:18-23  ዬሱሱ  «አቼ አዕኖኦት ከን ዜሬተ ውጣንች አጉዲሸተ መጮጭዬ።  19  አዪ ሰሜ

ዎሞመ ምሽራች ላገተ መጮጭ ዘህጩምቦደ ዎቄ አሌን ኡቦ ዜሬተ አጉደኖ። ሼጣንቹንኩ ዋል ውጠንቶ ላገተ
ዎዘኒችስ መጭ ከመኖ። 20 ክናሜ ኡላን ኡቦ ዜሬቱ ላገስ መጮጭ በጅጎን ኣቀኖ መንችተ አጉዲሸ። 21 እኮዳ
ጠጱ ዮስበእተኔ ቀሁተ ጄቹተ ጠለ ኤጌረኖ። ህተን ላገ ዳፊንን ሀዉ እንዶ ሸረንቹ ኬኦ ጃተ ሰርብን ኡበኖ። 22
ህኩ ኡት ኣዜን ኡቦ ዜሬቱ ላገተ መጮጨኖ መንችተ አጉዲሸ። እኮዳ ከን ኡለ ሄቸ ጠሀ ሰውዩሁ ቀባጦን
ሄለሙሁ መጮጬ ላገተ ለንጌሃን ላሉዕነ ፈአኖ።  23  ደናሜ ኡላን ውጠሞ ዜሬቱ ላገስ መጮጭ ዘህጭ ኣቄ
መንችተ አጉዲሸ። ህኩስን መቱስ ጥብተ፥ መቱስ ሌሃዱመ፥ መቱስ ሰጀዱመ ላለኖ» ዬእ።

2  ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 3:15,16 ፤ ከበሬ ኢለንቀጤች ሙሴ መጣፈት አነበበንታ ጃተ ሆረንተ ህኩ
ቴለኖሩ ዎዘናንተሰን ሄአኖ። 16 ጠሁ እኮዳ መኑ ቀርቾ ዬሱስበ ፈንቀሎ ጃተ ህኩ ቴለኖሩ ከመመኖ።

ሆሴኤ 11:3-7 - 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።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 26:18 እሶኦንት ኤሳን አመዕኒንተሰ ባጢልሰ አጉረሙ ደቅቱንታ ዶዕረንቶሪ ሜሬሮን እረ
ቤቀንቱንታ አት እልሰ ፈንቱንታ ቱንሶች ጫካን ፉሽቱንታ ሼጣንች ዎሞማች መገን ዉዱ ፈንቀሽታንትገ አሳንኬ›
ዬእ።

2 ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 2:24-26 ቀርቾ ዬሱስ ሶቀማንቹ መኒ ሆሪንከ ቢዘ፥ ሮስሶተ ደንደኖሃ ደንዴቀሃ እሁ
ሀስሰኖስ በጋን በአሙ ሀስሰኖስበአ። 25 አይደጌ መገኑ ባጢለ ቢረ ይነ ገርተ ደግ ሳመ ኣሶሰተ ደንደኖተኔ እሲን
ኡርጨንታ ኬኑ ማሽማን ጠበአኖ እሁ ሀስሰኖስ።  26  ህትጎንን ዎዘኑሰ ፈንቀልየን ሰውተስ ዊንሽቱንተ ኡሱር
አፎሰ ሼጣንች ዎሻዲች ቡቅጭታእ።

ጫክ መጣፈ 3:17-19  አት ‹ሆለሙ ግዙ ዮኤ፤ ቀባጣሟ። ኮቼኤሩ ሜጡሩ ዮኤበአ› ይተዮንት። ጠሁ እኮዳ
ሀዋንቹ፥ ሆግመ፥ ቡጥቹ፥ ቆቀሃ ከልማንቹሃ እኮንትገ ደቅትምበአ።  18  አት ቀባጣሙ እኮተ ጊራን ሺል መኬ
ዎርቀ፥ ሸይዱክ ጡደሙምቦገ ኦደቅትየን ከልመክ ማጡንተ ዎጁተ ኦድሸታ ጠበት ጡዲ እሌንተክ ቡዕርታንት
እሌ ዘቡሃ ኤሳች ህዕርታንትገ ሰዛንኬ። 19 አን ኢታም መነ ሆረንከ አሙዕራምኒ ቀጠኣምኒ። ህከኒ ጋብትኬእ
ቢረ ይ።

2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 7:10 መገን ሰውትጊን እኮ ክቼቹ ባጢለ ቢረ ዬን ፈኤኖገ አሰኖተኔ ጋብሰኖበአ።
ጠሁ እኮዳ ተን ኡለ አል ክቼቹ ሬሁተ ኤበኗ።

1 ነገሥት ዎነ ሶህኑተ 18:37 - God turned heart back to God
2  ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 4:4  አሞ መገን አጉዲሸተ እኮ ክርስቶስ አብንተኔ ኩለንቶ ምሽራች ላገ ጫከ

ጡዱምቦገ ተን ኡለ አል ቆጰን መገኑ አመዕንቱምቦ መን ዎዘነ ቆቅሾ።
ሉቃሴ መጣፈ 8:11-15 ዬሱሱ «አጉዲሸስ ሂረቱት ተኔት፦ ዜሬቱ መገንተ ላገ። 12 አሞ ዎቄ ቶቾን ኡቦ ዜሬቱ

ጡድሰኖ መገን ላገተ መጮጬሃ መነ። ጠሁ እኮዳ አመዕንት ፈኡምቦገ ዳቡሎስ ዋል መጮቶ መገን ላገተ
ዎዘኒችሰ ኦሮሽ ከመኖ። 13 ክን አል ዜሬቱ ጡድሰኖ መገን ላገተ መጮቶ ጃተ በጅጎን ኣቅታሃረ። እኮዳ እሶኦት
አመዕንቶኢ ጄቾሀንሴት። ጠጱንኩ ዮሰበእተኔ ሀው ጃተ ካዳእ። 14 አሞ ኡት ኣዜን ኡቦ ዜሬቱ ጡድሰኖ መገን
ላገተ መጮታሃ መነ። እኮዳ ሄአንየን ሄአንየን ተን ኡለ ሄቸ ጠሀ ሰውዩ፥ ቀባጡቲ ሄሉሁ ለንግየንሰ ላልቱዕነን ቆሽ
በኣእ። 15 ህትጉንተ ደናሜ ኡላን ኡቦ ዜሬቱ ጡድሰኖ ደናሞነ ጠቤነ ዎዘኒን መገን ላገተ መጮት ቃርስት ቆረባሃ
መነ። እሶኦንት እየቂን ላሉተ ላልታእ» ዬእ።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 15:11  ጠሁ እኮዳ ነኦቲ ፈዕናሚ እሶኦገንከ ቀርቾ ዬሱስ ክርስቶስ ኣሰንቺን እሁስ
አመዕንናም» ዬሰ።

ሮሜ ሶህኑተ 8:13 ህከኒ ማል ሰውትገ ሄኤንተደ ሬቴነንተ። እኮዳ ጡማንቾ አያኒን ማል ሁጅተ ሽቴንተደ ፎሊን
ሄኤነንተ።
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