
Dari - Agape - God's Love Letter Scriptures

15:9 مرقسس  

همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشته ام. در محبت من
.بمانید
43:1 اشعیا  

خداوند که آفرینندۀ تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل است، چنین می فرماید: نترس،
.زیرا که من ترا فدیه دادم. من ترا به نام خوانده ام و تو متعلق به من هستی

1:5 ارمیا  

م مادر پرورش یابی، من ترا می شناختم و قبل از آنکه به دنیا حم پیش از آنکه در رح
.بیائی، ترا انتخاب کردم تا پیام آور من برای اقوام جهان باشی

15:16 مرقسس  

شما مرا برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام و مقرر کردم که بروید و ثمر بخش
.باشید ـ ثمری که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید

1:2 سوم یوحنا 3  

ای عزیز، دعا می کنم که روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان طور که در روح سالم
.هستی، از سلمتی بدن نیز برخوردار باشی

43:4 اشعیا  

.تو برای من گرامی و محترم و عزیز هستی، بنابران، آن اقوام را فدای تو می کنم
31:3 ارمیا  

خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت: با محبت ازلی تو را دوست داشتم، بنابر
.این ترا با رحمت به سوی خود می کشانم

11:8 هوشع  

ای افرایم، چگونه می توانم ترا از دست بدهم؟ و ای اسرائیل، چطور می توانم ترا ترک
یم رفتار کنم؟ دلم نمی خواهد که این کار را بکنم. بس ه و زم مح کنم؟ چطور با تو مثل احدس

.محبت من نسبت به تو خیلی عمیق است

3:16 مرقسس  

زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان
.بیاورد هلک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود

49:15,16 اشعیا  

خداوند جواب می دهد: آیا یک مادر می تواند طفل شیرخوار خود را فراموش کند؟ آیا



حمم خود پرورش داده است، شفقت نشان ندهد؟ باز هم می تواند به کودکی که در رح
ممکن است مادر این کار را بکند، اما من ترا فراموش نمی کنم. من نام ترا در کف

.دست خود نوشته ام و از دیوارهایت محافظت می کنم

41:13 اشعیا  

زیرا من خداوند، خدای تو دست راستت را می گیرم و می گویم: نترس، من به تو
.کمک می کنم

28:20 متی  

و به آنها تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من
.هر روزه تا آخر با شما هستم

14:1 مرقسس  

.دل های شما پریشان نشود. به خدا توکل نمائید، به من نیز ایمان داشته باشید

41:14 اشعیا  

خداوند می فرماید: ای یعقوب و ای اسرائیل، اگرچه کوچک و ضعیف هستی، ولی
نترس، زیرا من، خدای قدوس اسرائیل، خداوند تو، مددگار تو و نجات بخشای تو

.هستم

43:2 اشعیا  

وقتی از آب های عمیق بگذری، من همراه تو می باشم و هنگامی که از دریاها عبور
کنی، از غرق شدن نجاتت می دهم و اگر در میان آتش قدم بگذاری، شعله هایش ترا

،نمی سوزاند
23:1-6 مزامیر   

خداوند چوپان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مرا در علفچرهای سر سبز
قرار می دهد. نزد چشمه های راحت راهنمائی ام می کند. به من روح تازه می بخشد

و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. حتی هنگام عبور از درۀ
تاریک مرگ از بدی نمی ترسم، زیرا تو همراه من می باشی. عصا و چوب دستی

تو مرا تسلی می دهد. در حضور دشمنانم سفره ای برایم تهیه نموده، سر مرا به
روغن تدهین می نمائی و پیمانه ام را لبریز می کنی. یقینا  احسان و رحمت تو تمام

.روزهای عمرم با من می باشد و در خانۀ خداوند تا به ابد ساکن خواهم بود

14:27 مرقسس  

سلمتی برای شما به جا می گذارم، من سلمتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند
آن سلمتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و

.ترسان نباشید



4:7 فیلپیان  

و سلمتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ
.خواهد کرد

3:24 امثال سلیمان  

.بدون ترس می خوابی و تمام شب براحتی استراحت می کنی
4:8 مزامیر  

به سلمتی در بستر خود می روم و می خوابم، زیرا فقط تو ای خداوند، مرا در امنیت
.نگه می داری

33:18 مزامیر  

.اما چشمان خداوند مراقب کسانی است که از او می ترسند و بر رحمت او اتکاء دارند
5:2 رومیان  

به وسیلۀ ایمان به مسیح، ما وارد فیض خدا شده ایم ـ فیضی که در آن پایداریم و نه تنها
،به امید شراکتی که در جلل خدا داریم خوشی می کنیم

55:12 اشعیا  

شما با خوشی از بابل خارج می شوید و به سلمتی به وطن تان بازمی گردید. کوهها و
تپه ها به استقبال شما نغمۀ شادمانی را سر می دهند و درختان جنگل برای شما کف

.می زنند

16:22 مرقسس  

شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن
.وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این خوشی را از شما بگیرد

12:9 لوقا  

اما هرکه در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد در حضور فرشتگان خدا ناشناس
.محسوب خواهد شد

10:30 متی  

.و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است

54:10 اشعیا  

اگر هم کوهها از بین بروند و تپه ها از جا بیجا شوند، اما رحمت من از تو دور
نمی گردد و پیمان سلمتی ای که با تو بسته ام جابجا باقی می ماند. خداوندی که بر

.تو رحمت می کند، این را می گوید
11-:28-30 متی  

ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ
مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای



.شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است

2:10 غزلم غزلها  

.محبوب من خطاب به من کرده می گوید

.ای معشوقۀ من، ای زیبای من، برخیز و بیا
2:14 هوشع  

پس من او را دوباره فریفته به بیابان می برم و با او با سخنان نرم و شیرین صحبت
.می کنم

2:19,20 هوشع  

تو برای همیشه نامزد من می شوی و با راستی و عدالت و محبت و رحمت با تو پیمان
عقد می بندم. ترا از روی صداقت و صفا نامزد خود می سازم و آنگاه مرا بحیث

.خداوند می شناسی

3:14 خروج  

خدا فرمود: هستم آنکه هستم. به بنی اسرائیل بگو که من هستم مرا نزد شما
.فرستاده است

13:4 هوشع  

خداوند می فرماید: «منم خداوند، خدای شما هستم، همان خدائی که شما را از مصر
.بیرون آورد. بغیر از من خدای دیگری نیست و من یگانه نجات بخشای شما هستم

15:14 مرقسس  

.شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید

14:6 مرقسس  

عیسی به او گفت: من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر
.نمی آید
3:20 مکاشفه  

من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند داخل
.می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من
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