
Kamwe -   Agape   Dləparamə Hyalatəmwə   - God's Love Letter Scriptures

Yohana 15:9 Kala tsá kə Ta-tara "i rá mwa, tsətsə "i yə rá; njiwegwa mə "ighi-ra 
tsa.

Ishaya 43:1,2 - Afisa 2:10 Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə fəyə mbə tsa kwa mni-
myi; a njəə  tsá kə daɓətə myi lə Kristi mwa, tazhe ba myi ndza ka mbəlyi kə 
mələ tləə nə jiri lə məhələ tsapə—təmburi njəə a tsá kə njə hitə təə  myi alandza, a 
myi mələ.

Irimiya 1:5 - Galatiya 1:15 Má Hyalatəmwə lə zhihwi-njə mwa, ba kətə rá ka 
nganjə səfə rá má nakə yekigwa, a ba kata rá tazhe mələrəshə tləə nə.

Yohana 15:16 "Yə mbəlyi kə tsəkavə rá wə; yira mdi kə tsəkavə yə. Ba rá fəyə yə 
ka mbəlyi kə mnə-ra, a yə lie ɗashə wsi kúkulə mə ndza-rayə tə zəli rá; wsi 
ndza yə ɗashə mwa, ka dzəgə za wə. Təmburi tsətsə, má wamara wsi kə yə 
yiwi va Ta-tara mə tli-ra, njə nggə yə.

3 Yohana 1:2 Tə mələ adəwa rá tazhe na, mcə-ra, tazhe ba Hyalatəmwə vweta 
na mə wamara wsi, a ba na njigwe kulingə—kala ndza-ranga kulingə mə 
mambəli.

Ishaya 43:4 - 1 Bitrus 2:9,10 Má yə mbəlyi kə mbərəsa, yə tsá kə kətəgwa ka 
bwata ra mbəlyi tsatsəka, ka mbəlyi tsəramə mələrəshə sarəka təə  Mbəgə, ngyí 
kə ndza ka nga Hyalatəmwə mbəlyi tsapə; yə mwa, mbəlyi kə njə kakə shilyə 
mə nkutli, a ba fəyə mə wangə-njə kwatsəka tsa—tazhe ba yə wtləshə nkwa lə 
habarə zərəndza-ranjə. 10 "Má zamə, ka nga Hyalatəmwə mbəlyi vəə  yə ndza 
wə; a má ndzaranjəa, ka nganjə mbəlyi yə. Zamə mwa, vá sənata zhihwi 
Hyalatəmwə yə wə; a má ndzaranjəa, wuri yə kə sənata a ba kəə lə zhihwi-njə 
tsa."

Irimiya 31:3 - Afisa 1:4 Səfə wdunya má nakə patəgwa nda tsəkavə myi 
Hyalatəmwə ka nganjə mbəlyi mə Kristi, a myi ndza ka mbəlyi tsapə má bikyi 
və kwa kəma-ranjə.

2 Timotawas 1:9 Wuri Hyalatəmwə kə mbəə tə myi, a ba kətə myi ka mbəlyi-njə; va 
nga tləə nə ndərə kə myi mələtə lə dənama-ramyi mwa mbəə tə myi njə wə, a 
təmburi "i-njə ba zhihwi-njə kə njə nggə myi lə zərəndza-ranjə səkə kə Yesu 
Kristi ala zamə, səfə wdunya má patəgwa.

Yohana 3:16 Hyalatəmwə nə, wuri njə kə "i mbəlyi kwa wdunya dabwaa; təmburi 
tsətsə, ba njə mnəkə Zəgwi-ranjə kutə ndyandyangə səkə wdunya, tazhe ba 
wamara mdi kə mbərəsa lə Zəgwi tsa dzəgə tlayi mkyə má kəri—ka dzəgə njə 
za wə.

Hosiya 11:8; Ishaya 49:15,16; & Ishaya 41:13,14



Luka 12:32 "Mandara yə má kúkulə, washə yə nggadləni wə, yə mbəlyi ka nga 
Tlamda wə; təmburi wuri ghi Ta-rayə kə bwə tá ɗa yə nkwa kə dzəmə mbəgə-
njə.

Matta 28:20 ba yə tətəkərəshə təə  hyá, a hyá həwəshə zaka wsha vəə  rá gətə yə 
paɗə. Ba yə sənata mwa, tá yə dzəgə rá ndza wamara vi, rapə tə vi dzəgə 
wdunya za!" əkwə Yesu sha hyá.

Yohana 14:1 Ba Yesu gə nee, "Washə mni-yə ɗantəgwa wə! Mbərəsa wa lə 
Hyalatəmwə—ba yə mbərəsa lə rá mwa!

Zabura 23:1 - Yohana 10:11 "Kala mdi kə ya wsha rá mwa, tsá lə jiri. Má mdi kə 
ya wsha lə jiri, ndaka ɗatə yə njə tá mtə səkwa tə təmə hyi-njə.

Zabura 23:2 - Vəcə kə Yesu Ncətə 7:17 təmburi Gamə Hyalatəmwə mə təpə 
nkwa kə ndza ra mbəgə tsa, tsá kə dzəgə ya hyá; njə dzəgə kəə lə hyá dzəgə 
məndilyi yemyi mkyə má kəri, a hyá sa. Hyalatəmwə dzəgə tsarəntə ntahuni 
kwa ntsə təə  hyá paɗə mwa," əkwə.

Zabura 23:3,4 - Luka 1:79 Njə dzəgə nggaməshə mni mbəlyi mə nkutli lə mbəlyi 
kwa dləma ra mtə, ba pəkətə myi dzəgwa hunkwa kə ndza rə zəzərə," əkwə 
Zakariya.

Zabura 23:5,6 - 2 Korintus 1:10 Hyalatəmwə tsá kə yashə yəə  va bwanyə dzawə kə
mtə tsa; njəə  mwa, tsá kə ya yəə  va bwanyə wamara vi. Tə njəə  fə ghi yəə , a njə 
dzəgə ya yəə  dzəgəndza dəwa mwa.

Filibi 4:7 Má zərəndza ra Hyalatəmwə, tsá ndza njə nee, kandə mdi sənata zhigi-
njə tsa wə ná, njə dzəgə hiniyi mni-yə ba zəzi-yə səkə kə Yesu Kristi.

Nggəla 3:24 & Zabura 4:8 - Yohana 14:27 "Á yə ndza lə hinigwe ra mni, a na rá kə
hwə tá yə; ngara hinigwe ra mni tsá kə rá nggə yə. Má hinigwe ra mni-raa, kala
hinigwe ra mni mbəlyi ka nga wdunya wə. Təmburi tsətsə, washə mni-yə 
ɗantəgwa wə; washə yə nggadləni mwa dəwa wə.

Zabura 33:18 - 1 Bitrus 3:12 Təmburi Tlamda ná, tə nənə mbəlyi tsapə-njə njə, a 
ɗingə hyá; wamara vi mwa, tə nka tləmə njə tá adəwa-rahya. A má mbəlyi kə 
mələ wsha ntintimye, mni-njə mpwə va hyá," əkwə.

Roma 5:2 Səkwa tə mbərəsa-ramyi lə Yesu nda tlayi zərəndza tsa myi. Kasha wa,
myi dlama va kulə ndza myi dzəgə tlayi va Hyalatəmwə dzəgəndza—njəə  tsá kə
myi fətə ghi tə!

Ishaya 55:12 - Luka 19:40 Ba Yesu gə sha hyá nee, "Jiri, yira gə sha yə, má ba 
hyá njigwe divvi, pəlyəə  ngyi dzəgə dlangətə nggurədlə, a fali Hyalatəmwə!" 
əkwə.

Yohana 16:22 Tsətsə ndza-rayə dəwa: ndzaranjəa, wuri mni-yə kə ɗantəgwa; a 
má ndzatagwa batlyə mwa, yə dzəgə nə rá, a ba ɗantəgwa ra mni-yə tsa 
dzəgə mbərə ka dlama dabwaa—dlama ndza njə nee, mdi shə ba kələntə 
səmə kwa mni-yə wə.

Luka 12:9 Má wamara mdi kə gə nee, 'Mdi kə zəli Yesu rá wə,' əkwə kwa kəma ra 



mbəlyi ná, mdi shə tsá dzəgə Zəgwi ra Za gə sha njəə  dəwa nee, 'Ngara mdie 
wə,' əkwə kwa kəma ra mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə.

Matta 10:30 Mandara shintyi ghi-yə nə, wuri Hyalatəmwə kə sənata mtsi-hya!
Ishaya 54:10 - Matta 24:35 Nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka dzəgə za paɗə; a má

vəcə-ra ná, ka dzəgə za wə.
Matta 11:28-30 "Səkə wa tá rá, paɗə yə mbəlyi kə tərəhi va ntahə lə wsha 

dyedyeki kwa ghi-yə, a yira kəlaka yə hyá, a yə mkyəgwa və. 29 Zəli rá wa, ba 
yə ɗatə yə tá kəə lə bwanyə səkwa tə rá; a ba yə tətəkə wsi səkə va rá, a yə 
dzəgə tlayi hinigwe ra mni—təmburi yira nə, masələmi rá, mdi kə wtəntə ghi-njə
ka vwi nkwa. 30 Má zəli rá, kasəkayə, dzawə mə ndangə wə; wsi dzəgə rá fə 
kwa ghi-yə mwa, dyedyeki wə," əkwə Yesu sha hyá.

Sulaimanu 2:10 & Hosiya 2:14,19,20 
2 Korinti 11:2 Wuri dlya rə yə kə dzəgwa mni-ra, kala tsá kə dzəgwa mni 

Hyalatəmwə; wuri rá kə cimyi kwa mni-ra, a yə fəyə paɗə "ighi-yə tə Kristi, 
təmburi wuri yə kə ndza kala digəlyi má ala mələtə wsha sasəwe kə rá zhela 
kwa wa təə  Kristi ka mwəə  njəə .

Exodus 3:14 - Ibraniya 13:8 Yesu Kristi nə, ka mbərə njə wə; ndza-ranjə zamə lə 
ndza-ranjə ɓeshi, tsá kutə—tsətsə ndza-ranjə batə wavi.

Hosiya 13:4 - Tləə nə Mbəlyi kə mnə Yesu 4:12 Má Yesu nə, njəə  Mdi kə mbə nkwa
—wuntə mdi kə mbə nkwa shə wə; təmburi wuntə mdi shə kwa wdunya, tsá kə 
Hyalatəmwə fəyə ka mdi ndza mbəlyi tlayi mbə səkə va njəə  wə," əkwə Bitrus 
sha hyá.

Yohana 15:14 Ka zhini rá dzəgə ka yə lə mavalyi hyi-ra wə; təmburi má mava ná, 
vá sənata wsi mələ tlamda-njə njə wə. Má ndza rá ka yə mənə, ka mcə hyi-ra; 
təmburi wuri rá kə gətə yə paɗə wsha vəə  rá fatə va Ta-tara.

Yohana 14:6 Ba Yesu gə nee, "Yira hunkwa tsa lə ghi-ra; yira jiri mwa; yira mdi kə 
nggərəkə mkyə má kəri təə  mbəlyi! Mdi shə ba səkə tá Hyalatəmwə Ta, a na njə 
má səkə kə rá wə.

Vəcə kə Yesu Ncətə 3:20 Na rá tsa tayə kwa mnyə mpya, a tsa nkwa—á yə fá! 
Má wamara mdi kə fatə vəcə-ra, a ba mnəntə rá nkwa, yira dzəmə mpya tá njəə ,
a yəə  zəmə ɗafa lə njəə  nkyahə.
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