
Konso   - Salvation Scriptures

ኤፌሶን 2:2  ሀ ስትይ ኮደሴ አፒስት ኔቀ ከመዌ አንተን ከ ደፐ ከ ጩፖተን ከላንተን ከ
አከሞሴ ምነኤው እሰሴ ኸይኸይቶፐ ከሎ ከ ሁፕነ ሀፑረ ፕድኖ ከመው አንተን። እሸ
ሀፑረ አኔቀ፥ እሰሴ አመ ኦረ አጨጨምንክንን ከረ ዴሰ ኮኖ።

ማትዮስ 6:10 መንክስቴተይት አዴቶ። ወ ጫለንተ አከ ሞንተ ኮዴን ምነኤ፥ አፒተ ኮዴኔው።
ሉቃስ 22:42 «ኣፖ፥ ኦን እጫለንይ፥ ኩፐዮስን አረኮተ አሌ አነ ከፐ ሴከይሼ። መ ኾር

አኸይት ቀረ ኮድቶ ዲሼይ፥ ኸዮ ቀረኤን ኮድንን።»
ዮሀንስ 16:7-9  አንት  ኾር፥  ዱካተኔን  እሽነ  ኪን፥  አንትዮ  እሽነ  ወይ።  ማነ  መለ፥  ኦን

አንአንንይ  ቃርቃርሰምፐይተሴ  እሽን  ከፖፐ  እንዴኦ።  ኦን  ኾር  አነ  ኣነዬ፥
ቃርቃርሰምፐይተሴኤን እሽነ ኤርከ። 8 ቃርቃርሰምፐይተሴ ኔፎ አውተ ዴኦዬ፥ አክመ ኦረ
ፒተት ቆተ ጩፖተት ዴሰ ከ ቆተ ሀንቄሉመት ዴሰ እሾ ቆተ ደፐ ከ ዱካተ ሙሬተት ዴሰ
እሾነ ሌለ። 9 ቆተ ጩፖተት ዴሰ፥ ሴዴ አእሾተ አነ ዱከይሰንንክንን እሾተ ሌለ።

2 ትሞቶስ አለመተ 2:10 ሴመለ አንት ኦረሴ አዋቀ ሬኸዴ መለን ኪን ከ ዌ ፕሰ ዱፐን። ሴዴ
ኔፎ አከ እሾተ ኩል ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን ድነ እሾ ኡልፌነሴ ፕረመን ቀፕንን አከደን መለ።

ሮም  15:20,21  ዋን አውተ ፕሰ ኸጬለ ኔፎ፥ ፖረ አቱረን ክርስቶስ ኦፐኤን ቶረምንፐ
ቃሌተሴ አዋቀ ቶሬተ ዲሼይ፥ አክመ ክርተ አነመ ፕለ ከቴ ቀረ ትከ ቁፕናን ምነኤ፥ ፖረ
አቱረን እሸ ኦፐ ቶራሜፐ ቶሬተን። 21 ሴዴ ኔፎ አክመ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ኦረ ቆታድ
ዴሰ ቱረን እሾተኤን ሌለምን እአከን፥ አአፐር ቆታድ ዴሰን ደከይንንከ ኡፕናደን።»  ሴዴ
ምነ።

ኮደ 2:36,37 «ሴመለ ዋቀ ዬሱሴተሴ አእሽነ ፈንስቴኔ ፖቀለ ከ ድንሸምፐይተ ኮዴይ፥ ኦረ
እስረኤል  ፕሰ  አዱካተን  ሴዴ ኡፕናዶ።»  37 ኦረሴ  ኤቴ  ሴዴ ደከዬዬ፥  ከርተይሾኤ
ቀፐተሜ እከ ፔትሮስ እሾ ኮደምፐየ አፕለት ክዴኔ፥ «ከ ኩል ኮያለኖ፥ አሴዬ፥ ማነን ኮነ?»

እፕረው 4:2 ማነ መለ፥ ኦቶተሴ አፈየ አክመ እሾተ ቀረ ከይቴ ምነኤው እኖ ቀረ ከይቴ። መ
ኾር እሾተ ቆተ ኦቶተሴ አደከዬኔን ዱከይሰንን መለ እሾተ ቀረ ዌኤን ነከኔ።

ኤርምያስ 24:7 - ማትዮስ 22:37/38 ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አጨጨሴ አፐዮተ ፕሰ ቀረ
ቀፖ እኪን፥ ‹ዋቀ ፖቀላት፥ ከርተይት ከሬለ፥ ከ ነፕሴተይት ፕሰን፥ ከ ድከተይት ፕሰን፥
እሸ ጫለዶ።›

ኮደ 16:14 እስከተሴ ቶራኖ ደከይሰኖፐዬ እስከቴተ ተከ ከተመ ትየትሮንት ዴቴ፥ ኦሀተ እሽን
ቲመ ነከንቶ፥ ልድየ እሽ ኪናኔ ቸ። እሼተ ኔፎ ዋቀኤ ሰከተን ከ አክመ ወ አፐውሎስ
ሃሰወዴ  ቴየቶኤ፥  ቆተ  ፖቀለ  እሽ  ከርታድ  ፐኔ  መለ፥  ወ  አፐውሎስ  ሃሰወዴ ፈየኤ
ደከይሰን።

ማትዮስ  13:14-16  ሴዴ  ኔፎ  ኹመሴ  አኹመምፐይተሴ  እሰያስ  ኪኖ፥  ‹ደከየ  ኤዬ
ደከይንተን፥ ኡመ እሽነ ከልንክቶ፤ ቶዬተ ኔፎ ኤዬ ቶይንተን፥ ኡመ አአክንአክተን። አከ
እልዳሶትንን አክንንእ፥ ከ ነፓሶትንን ደከይንንእ፥ ከ መቴዬን ኦርሰንንእ፥ ከ ዴሰን ኦርን ከን
ድንንእ፥  ሀ  ድከተ  ኦሮሴት  እሉሌ፥  ነፓሶ  ኔፎከ  ደከዌን፥  እልዳሶ  ኔፎ  እኦል  ዲፔን።›



ኹሞሴኤ እሾተ ቀረ ድከዴ።  16 ኸይሽን ኾር፥ እልዳስን እፓተ አክን፥ ነፓስንከ ፓተ
ደከይንይ፥ ሀ እኦሎቴን።

እሰያስ 6:9,10 - ኮደ 28:27 ማነ መለ፥ ሀ ኦሮሴ ከርተይሾ እኮኮክ፥ ነፓሶ ኔፎ እደከዌን፥
እልዳሶከ ኦል ዲፔን፤ መ ሄለት እልዳሶ አክን ሄኔን፥ ነፐሀዋሶከ ደከይን ሄኔን፥ ከርተይሾ
ኔፎከ ፓተ ድከን ሄኔ፥ ከ ሄለን አኖፐ ቲተውን ሄኔን፥ አንትከ እሾተ ድንኔ ሄኔ።›

መርቆስ 4:11,12  እሸከ እሾነ ክዴ፥  «እሽነ ሃሰ መንክስቴተ ዋቀ አጩተሜ ኡፕናተ እእሽነ
ዳሰምቴ፤ ኦረ እሽኖፐን ቀፕንን ኡፍ፥ ዌ ፕሰንተ ፐሀነኔው እሾነ ሌለም። 12 እሾተ አከ
ዋቆፐን  ኦርን፥  ጩፖተይሾከ  እሾተኤን  ሀስንንእ፤  አኤዬ  አክናን  ከፐዬ  አክንንክንን፤  ከ
አደከይነን ከፐዬ ደከይንንክንን መለ።»

ዮሀንስ 12:39,40 ሴመለ እሾተ እሸ አመነ እንኤተንኔ። ሴዴ ኔፎ ቆተ ኹመምፐይተሴ እሰያስ
ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 40 «አክመ እልዳሶትንን አክንንእ፥ ከ መቴዬን ኦርሰንንእ፥ ከ ዴሰን ኦርን
ከን ድንንእ፥ ዋቀ እልደ እሾተ ቀረ ፐሼ፥ ከ ድከተ እሾተ ቱረ ሉልሼ» መለ።

ሮም 11:7,8 ከ ኩል ማነ? ኦረ እስረኤል፥ ወ ፈዴ እደፔ። ኦረ ሬኸሜከ ወ ፈዴ አከዴ፥ ኦረ
አታከ ኾር ኤዬ ደካዌ።  8 ሴዴ ኔፎ አክመሴ አታፈምቴ ከ ኪንቶ፥  «ዋቀ ኤዬ እሾተ
ሉልሼ። ሀከ አዌትእ እልዳሶከ ፓተ አክንንክንን፥ ነፓሶከ ፓተ ደከይንንክንን» ምነ።

2 ቴሴሎንቄ አለመተ 2:10,11 እሸ ኦረሴ ፐቴተ ድክሰዴፐ ወ ኔኔቀ ሌከየን ሰሰፐደ። ኦሮሴ
ፐቶ ኔፎ፥ ቆተ ዱካተሴ እሾተ ድንሶ ቴየተ ከ ጫለተ ቲቴን መለ። 11 ሴመለ አከ ፖረ
ደርተ ዱከይሰደኔኤ፥ ዋቀ ሁፕነ ሰሰፐኤ እሾቶፖፐ ኤርከ።

ማትዮስ  13:18-23  ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥  «አመ ኦር እሽነ ፐሀነሴኔ አኾተ ቁፐንፐይተ
ደከይሰደ፥ 19 ኾተሴኔ ፖረ ከፐ ሴሄ፥ እን ነመሴ ኦቶተሴ አፈየ አቆተ መንክስቴተ ሞንተት
ዴሰ ሌለምቴ ደከዬ እከ እሽእን ከልን፤ ሴተነከ ዴኖ ከ ቃሌተሴ ከርታድ ከረ አይለምቴ እሸ
ከረ ቄኖ ሌል።  20ኾተሴኔ ኮኮሆተ ቀረ ሴሄው፥ እን ነመሴ፥ ኦ ቃሌተ ደከዮዬ፥ ኤኖው
ኸሰን ቴየኖ ሌል። 21 መ ኾር ቃሌሴ እሾቶፖፐ ህትነን ከተኔ፥ ከ ኤኖው፥ ኤቴ ረኮተ ታክ
ቶረ ከ ፖረ ዳነመ ቃሌሴ ምነን እሾነ ቀረ ዴናኔዬ፥ ኤኖው ኬሀን። 22 ኾተሴኔ ቄኤየ ከረ
ሴሄኤው፥ እን ነመሴ ቃሌቶሴ ደከይኖ ሌል። መ ኦር፥ ድከተ ፒሴት እሾ ጫለለ ቴየንተኤ
ቃሌተሴ አዋቀ ቀረ ፕር፥ እከ ደልተ ደልንክንን። 23 ኾተሴኔ ፒተ ፈየ ኦፐ ሴሄኤው፥ እን
ነመሴ ቃሌተሴ ደከዬ ከ መቴ ኦርሰኖ ሌል። ነሞሴ ኔፎ ደልተ ደል፤ ተከ ሀርከ ድፐ ደልቴ፥
ተከከ ሀርከ ኩንደ ሌህ ደልቴ፥ ተከከ ሀርከ ኩንደ ሴሰ ደልቴው።»

2  ቆሮንቶስ አለመ 3:15,16  አምክ እሾተ ኦ ሴረ ሙሴ አነፐፕናን ፕሰ ከፐኤ፥ ጨፐሮሴ
ድከተይሾ ቱረ ዴክን። 16 መ ኾር፥ ነመ ኦን ፖቀላፐ ቲተወዬ፥ ጨፐሮሴ አሌ መይን።

ሆሴ 11:3-7 - 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።»

ኮደ 26:18 አከ እልዳሶ እሾነ ፐንተ ከ ቱከንቶፐ ለአይቶፖፐ እሾነ ሶክሰ ከ ሁፕነ ሴተነ ኬለዬ
ዋቆፐ እሾነ ኦርሰ፤ እከ አነ አመነ ምነን ጩፖተይሾት ዲሰተ ቴየን ከ ኦረ ዋቀ ሬኸዴ ኦልይ



ኮደይቴተሴ አዋቀ ሌሃደን።› »
2 ትሞቶስ አለመተ 2:24-26 ነመ ኦርኸይተ ፖቀለ ዬሱስ ኮዴ፥ አኦረ ፕሰኤ ናለይተ ኮዴ፥ ከ

ኮልሰ ኤተንኖ ከ ዱፐተንፐይተ ኮዴተ እሸ ፋን ዲሼይ፥ ፔቀ ፔቄተ እሸ ፋንንክቶ፤ 25 ዋቀ
ተከ ፑኑ፥ አከ ኦረሴ እሸ ቶሮ ጩፖቶፐ ኦሮ ከ ዱካተ ኡፕናዶኤ ኮደይ፥ ኦረሴ እሸ ቶሮኤ
ሾሮኩመን ሳንተ ፈየ እሾተ አክሰ እሸ ፋን፥ 26 እከ ኦር ሳንቶስትን እስፐ ዴሰ ቲተወን ከ
ቱሩረሴ አሴተነ፥ አኮዳድ ኮደ መለ ቃሴ አኦፐ ቀፐሜን ኦፐ ፐሰደን።

አኬተ 3:17-19 አት እኪን፥ ‹አንቴየንቶለይተ፥ ዌ ፕሰ አሬ አነ ፑሬ፥ ወ አነ ቀጬ እንቻን።›
ኡመ አክመ ህዩምቴ፥ ከ ረከቴ፥ ከ ቴክቴ፥ ከ እልደ አቀፕንን፥ ከ ሉሌ ክቶ፥ አኡፕቶ። 18
ሴመለ፥  እንኬ ዴሀም ከ ኪን፥  አከ ቴየንቶቶኤ፥  ወርቄተ ፐኻረ አነ  ቀረ ፕደዶ፤  አከ
ኡውሰቶኤ፥ ከ አከ ጬረ አሉሌ ቻተይት እንአካንንእ፥ አከ እስቁደ ዴክቶኤ፥ ኦሃተ አተ አነ
ቀረ ፕደዶ፤ ከ አከ ኩለ እልደ ኬለ ዳተቶ ከ ፓተ አክቶኤ፥ ኩለ አነ ቀረ ፕደዶ። 19 አንት
እሰሴኔ አንጫለነ እንፉክን ከ ቂንይ፥ ደፐይትፐ ኦሬ ከ ቸፓዶ።

2  ቆሮንቶስ አለመ  7:10  ኘረሀተ አከ ዋቀ ፋኖ ቀረ ኮድኖ ከመዬ ጩፖቶፐ ኦሬተ ዴን፥
ኦፍንከ እሽን ድነ አከን ዲሼይ፥ «ማነኤን አሴ ኮዴ» ክዴተ ኦፐዬን ክቶ። መ ኾር ኘረሀተ
ፒተ ከመዬ ቶተ ዴን።

1 ነገሥት አፐዮተ 18:37 - God turned heart back to God
2 ቆሮንቶስ አለመ 4:4 ኦሮሴ አመንንክንን፥ ወ መለ አመንንክንን፥ ቆተ ሴተነሴ ዋቀ ፒተ ኮዴ

ድከተይሾ ቱረ ቱከንሼ መለ፥ ከ አከ ለአይተሴ አኦቶተሴ አፈየኤን አክንንእ እሾተ ደውሬ
መለ። ኦቶተሴ አፈየ ኔፎ፥ ቆተ ኡልፌነ ክርስቶስ፥ እሰሴ ፐሀነ ዋቀ ኮዴት ዴሰ ሌል።

ሉቃስ 8:11-15 «ፐሀኖሴን ወ ከፐ ሌለሜኔ ሴዴ፦ ኾተሴኔ ቃሌተ ዋቀ። 12 ኾተሴኔ ፖረ
ከፐ ሴሄ፥ ኦረሴ ኤኖው ቃሌተ ደከይሰኖ ከፐኤ ሌለሜን። መ ኾር እሾተ አከን አመንን ከ
እሽንን ድንንእ፥ ሴተነ እዴን ከ ቃሌሴ አሌ እሽነ ከረዬ ቄን። 13 ኾተሴኔ ኮኮሆተ ቀረ ሴሄ
ኔፎው፥ ኦረሴ ኦ ቃሌተ ዋቀ ደከይሰኖዬ፥ ኸሰን ቴየኖ ሌል። መ ኾር እሾነ ኤፐ ዴሰ አመን
ዲሼይ፥ ቆተ ህትነን ቀፕንን መለ፥ ኦ ረኮተ እሾነ ቀረ ከይንቶዬ፥ ኤኖው መርመን።  14
ኾተሴኔ ቄኤየ ከረ ሴሄኤው፥ ኦረሴ ኤፐ ዴሰ ቃሌሴ ደከይሰኖ ሌል። መኾር፥ ቴየንተ
ድከተን ኩፐተ እሾ ኸጬልተ ፒሴትእ እሾተ ኒክን፥ ኡመ ደልተ ደልንቻን። 15 ኾተሴኔ
ፒተ ፈየ ኦፐ ሴሄ ኾር፥ ኦረ ከርተ ፈየ ከ አጨ ክዴን ቃሌተሴ ደከዬ ከ ቶይትኖ ሌል።
እሾተ ኔፎ፥ ኦረ ቃሌስትን ጨፓኖ ከ ደልተ ደሎ።»

ኮደ 15:11 እኖ ኔፎ፥ አክመን ኸይሾ ምነኤው፥ ዳሰተሴ አፖቀለ ዬሱስን ድኔ እንአመንነይ።»
ሮም 8:13 ማነ መለ፥ ኦን ድከተ ሶአትን ከላንተኔዬ፥ እሌተን። ኦን ኾር፥ ሀፑረኔ ኮደ ሶአስነ

አሌ እከሰኔዬ፥ እቻተን።
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