
Konso - Agape - God's Love Letter Scriptures

ዮሀንስ 15:9 አክመ ኣፕኖ አነ ጫለዴ ምነኤን አንት እሽን ጫለዴይ፥ እሽነ ከሱ ጫለለዮን ከላደ።
እሰያስ 43:1,2 - ኤፌሶን 2:10 ማነ መለ፥ እኖ ኮደደሴኔ አፈየ አዋቀ ኸተው ሀርምሼ አከን 

ኮኖኤ፥ ዬሱስ ክርስቶስ ምነኔ አንኡመተ አዋቀ እኖ ኡሜ።
ኤርምያስ 1:5 - ኬላትየ 1:15 መ ኾር፥ ዋቀሴ አንከርተ ኣየኖ ከረ ቾዬው አነ ሬኸዴ ከ ዳሰታድን 

አነ ሀላዴ፥
ዮሀንስ 15:16 አነ እሽን ሬኸዴ ዲሼይ፥ እሽነ አነ አሬኸኔ። አክመ አንተን ከ ዴልተ ኩተ ዴልተን፥

ዴልተይሽንከን ፐንንእን እሽን ሬኸዴ። ሴመለ ወ መኽዮን ቅንሰንተኔ ፕሰ ኣፕኖ እእሽነ ዳሸ።
3 ዮሀንስ አሴሰተ 1:2 እነይቴ ሞቶ! አከ ከረን ኸተ አፐኻረ ድከንቶ እንኡፐ። አመ ኔፎው አከ 

ከላተ ኦልኬለ ኬ ቴይቶ ከ አከ ነከይተ ቀፕናቶኤን ዋቀ ኬ ቅንሰን።
እሰያስ 43:4 - 1 ፔትሮስ አፐዮተ 2:9,10 እሽነ ኾር፥ እሰሴ ቱከንቶፐ ዴሰ ለአይተ ኦረ 

ቀወኖፖፐ እሽን ሀሌ፥ አክመ ፐኻሩምታድ ቶርተኔኤ፥ እሽነ አኼልተ ሬኸተሜ፥ ከ አቄሴወ 
ኑቁሰ፥ ከ አሰመይተ አቁልቁለዌ፥ ከ አኦረ ዋቀ። 10 እሽነ ኸተ ቱረን አሰመይተ ዋቀኤን፥ አመ 
ኾር አሰመይተ ዋቀ፤ እሽነ ኸተ ቱረን ሱረይሰተ አአከኔ፥ አመ ኾር ሱረይሰተ እአከቴን።

ኤርምያስ 31:3 - ኤፌሶን 1:4 አከመን ፉላድ ቱረ ቁልቁሎወ ከ ኦረ አቀጨን ቀፕንን ኮድኖኤ፥ 
አፒተን ኡመምንው ክርስቶስን እኖ ሬኸዴ።

2 ትሞቶስ አለመተ 1:9 ቆተን ኮደ ፐኻረ ኮኔ መለ፥ እኖ አንድኔ፤ መ ቆተ ፌቀታድ ከ ዳሰታድ 
መለ እኖ ድንሼ ከ ቁልቁሉመ እኖ ሀላዴ፥ ከ ኼልተደ ቱረን ዳሰቶሴ፥ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን እኖ
ዳሼ።  ሆሴ 11:8;  እሰያስ 49:15,16; &  እሰያስ 41:13,14 

ዮሀንስ 3:16 ዋቀ ቆተ ድኬት ኦረ ፒተ ጫለዴ መለ፥ እናድ ተከኔ ዳሼ። ሴዴ ኔፎ፥ ነመ እኖሴን 
ኻድ አመኖ ፕሰ፥ አከ ቻተ ፐረፐረ አከዶ ዲሼይ፥ አከ ፐቶ መለን።

ሉቃስ 12:32 «እሽነ ኼሎተ ሸከትይ፥ እንፉረን። ኣፐይሽን መንክስቴተ እሽነ ዳሰተኤ 
እሀርምሰዴይ።

ማትዮስ 28:20 ከ ዋን አንት እሽን አጨጬ ፕሰ አከ ቶይተኔኤ እሾተ ኮልሸ ከ ተማሬወዮ ኮደ። 
አንት ሀከ ፕረምፕረት አውተ ፕሰ እሽን ኦልውን ቻደይ።»

ዮሀንስ 14:1 ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ከርተይሽን ድከተፐኤን ረከንን፥ ዋቀ አመነ ከ አነ ከሱ 
አመነ።

ዳዊት 23:1 - ዮሀንስ 10:11 «አንት አንስክመይተ ፈየ፤ ስክመይተ ፈየ ከህራድ መለ ኪን ከ 
ቶተኤ እስ ዳን።

ዳዊት 23:2 - አኬተ 7:17 ማነ መለ፥ ለሀሴ ኦተንተ አልከ ቀረ ቾ፥ ስክመይተይሾኤ ኮደ፥ ከ ፓደ 
ፕሸ ቻተ ከፖፐ እሾተን ኣነ። ዋቀከ እልመመ ፕሰ እልደፐዬ እሾተ ሀቀ።»

ዳዊት 23:3,4 - ሉቃስ 1:79 ለአይታድ ኔፎ፥ ኦረ ቱከንተ ከ ካተ ቶተ ኬለ ቾ ፕሰኤ ለአየ። ከ 
አንትኖ ኔፎ፥ ቅንደ ፖረ ነከይተ ኦፐ እኖ ቀጬልሸ።»

ዳዊት 23:5,6 - 2 ቆሮንቶስ አለመ 1:10 ሴመለ እሸ፥ ረኮተ ቶተ ነመ ቀረ ቄንቶ ኬለዬ እኖን 



ፐሄ፥ ከ እቱሮፐ ኔፎ እኖን ፐሀ። አክመ እኖን ፐሆኤ፥ አመ ኔፎ እሸዌን ክፐንነ።
ፍልፕስዩስ 4:7 እሽነ ቆተ አዬሱስ ክርስቶስ ኮድቴን መለ፥ ነከይተሴ አዋቀ አኡፕነ ከ ድከተ ነመ 

ቀሮፔለ ቀፖ፥ ከርተይሽን እሾ ድከተይሽን ቶይተ።
ምሳሌ 3:24 & ዳዊት 4:8 - ዮሀንስ 14:27 «ነከይትዮን እሽነ ዳሸ፥ ኡመ ነከይተ አንአንት እሽነ 

ዳሾ ነከይተ አኦረ ፒተ ኦል ዳኖ ምነኔይ፥ እንቃፐን ከ እንፉረን።
ዳዊት 33:18 - 1 ፔትሮስ አፐዮተ 3:12 ማነ መለ፥ እልደ ዋቀ ሀንቄለየፐ ቶየን፥ ነፓድከ 

ቅንሴተይሾ ደከይንይ። መ ኾር ኦረ ወ ኔቀ ኮኖኤ ፉላድ ፖርነን።
ሮም 5:2 ዳሰተሴ አዋቀ አንአመ አሬ እሽን ከላንኖ፥ አመንቴተኔን እሸን አከኔ። አክመን ኡልፌነ ዋቀ

ቁደ ቆተኖ ኔፎኤ፥ ኸሰሴ አንቀፕኖን አንከ ኸሶንነ።
እሰያስ 55:12 - ሉቃስ 19:40 ዬሱስ ኡፍ እእሾነ ክዴ፥ «ካፑኑ እሾነ ጨው ክደኔዬ፥ ደከደ ኔፎ 

ኡሉፐ።»
ዮሀንስ 16:22 ሴመለ እሽነ ኔፎ አመ እኘረሀንተን፥ መ አንት ለመተኤን እሽን አከ፥ ከርተይሽንከ 

ኸሰን እመካደ፤ ኡመ ነመ ኸሰሴ እሽን ቀረ ቄዶ እንቾ።
ሉቃስ 12:9 ነመ ፉለ ኦረ ቱረ አነ መርመዶ፥ እነ ነመ ኔፎው ፉለ ኤርከምፐቶወ ዋቀ ቱረ አሴው 

እሸ መርመደኔው።
ማትዮስ 10:30 ኸይሽን ዴሰው ኝርፋስን አመተ ኩል ድስ ድከሜይ፥ እንፉረን።
እሰያስ 54:10 - ማትዮስ 24:35 ፒተከ ሞንተ እተርፐን መ፥ ቃሌትዮ ፐከነ ተርፐን ቀፕቶ።»
ማትዮስ 11:28-30 እሽነ ከከፈዴ፥ ሃዴተከ እሽን ቀረ ኡልሰቴት፥ ፕሰንት አነ ከፖፐ ኾየ፥ አንት 

እንእሽን ኔስሸይ። 29 ቀንፐርዮ ኸይሰደ ከ አነ ኬለ ኮለደ፤ አንት አንሱረይሰተምፐይተ ከ 
አናለይተይ፥ ነፕሴተይሽነ ኔሱመ አከተኔይ። 30 ቀንፐርዮ ቆኦናን ቀፖ፤ ሃዴትዮ ኔፎ 
እሾለእይ።» ሴሎሞን 2:10 & ሆሴ 2:14,19,20 

2 ቆሮንቶስ አለመ 11:2 አንት፥ አክመ ዋቀ አፐኻረ እሽነ ኸጬሎ ምነኤን አፐኻረ እሽነ ኸጬል 
ከ አክመ ኤኔንተ እስን ክቶ ምነኤ፥ ዲርተ ተከ እሽን ወረሀሼ፥ እሸ ኔፎ ክርስቶስ።

ዘጸአት 3:14 - እፕረው 13:8 ዬሱስ ክርስቶስ ኸለ ከ አዌ ከ ሀከ ፐረፐረት እሸው።
ሆሴ 13:4 - ኮደ 4:12 ሴመለ እሸ መል ሳንተ ፕለትን ድነ እንቾ። ማነ መለ፥ ድንሸምፐይተ 

አንእሽን ድኖ፥ ዋቀከ እኖ ዳሼ ፒተ ቀረ እሸ መል ተከ ኔፎ እንቾ።»
ዮሀንስ 15:14 እሽነ ኦን ወ አንአንት እሽን አጨጨኤ ኮንተኔዬ፥ አሞተደዮ።
ዮሀንስ 14:6 ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ ፖረ ከ ዱካተ ከ ቻተ አነ፤ ኡመ ነመ አነ መልይ ኣፐ 

ከፖፐ አንተ ኤተንሾ እንቾ።
አኬተ 3:20 እህን አሬ፥ አንት ኻሮፔኤን ቀአዴ ከ ኦፐ ኮኮእን፤ ነመ ኦን እኔስዮ ደከዬ ከ ኻሮሴ አነ

ፐኔዬ፥ አንት እሸ ከፖፐን ኩለ፥ ከ እሸ ኦል ደምተ ደመ፥ እሸ ኔፎከ አነ ኦል ደመ።
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