
Farsi Persian - Agape مقدس آیات  - God's Love Letter Scriptures

15:9 یوحن
 همان طور كه پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشته ام. در محب'ت 

.من بمانید

43:1 بني اسرائیل
 ای اسرائیل، خداوندی که تو را آفریده است، می گوید: «نترس، من تو را نجات خواهم

.داد. من تو را به اسم خواندم و تو به من تعل'ق داری

1:5 ارمیای نبی
 قبل از آنکه به تو هستی بخشم، تو را برگزیدم، و قبل از آنکه به دنیا بیایی، تو را»

 «.انتخاب کردم تا پیام آوری برای تمام مل'تها باشی

15:16 یوحن
 شما مرا برنگزیده اید بلكه من شما را برگزیده ام و مأمور كرده ام كه بروید و میوه 

 بیاورید، میوه ای كه دایمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا
 .نماید

1:2 سوم یوحنا
 ای عزیز، دعا می کنم كه روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان طور كه در روح سالم

.هستی، از سلمتی بدن نیز برخوردار باشی

43:4 بني اسرائیل
تها را فدا خواهم کرد. زیرا تو برایم عزیز هستی و چون تو را دوست دارم و  و تمام مل'

.به تو افتخار می کنم
31:3 ارمیای نبی

 من خود را از دوردستها به آنها آشکار ساختم. ای قوم اسرائیل، من همیشه شما را
ت پایدار من نسبت به شما ادامه خواهد داشت .دوست داشتم و محب'

11:8 کتاب هوشع نبی
ی به ایشان داد، یعنی چشمانی كه   چنانکه كلم خدا می فرماید: «خدا یک حالت بی حس'

ی تا به امروز این حالت ادامه یافته است «.نمی بیند و گوشهایی كه نمی شنود و حت'
3:16 یوحن

 زیرا خدا جهانیان را آن قدر محب'ت نمود كه پسر یگان̂ه خود را داد تا هرکه به او ایمان
 .بیاورد هلک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود

49:15,16 بني اسرائیل



 پس خداوند در پاسخ می گوید: «آیا مادری می تواند کودک نوزاد خود را فراموش 
 کند؟ و فرزندی را که خودش به دنیا آورده، دوست نداشته باشد؟ حت'ی اگر یک

 مادر فرزند خود را فراموش کند، من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. ای
 اورشلیم، هیچ وقت نمی توانم تو را فراموش کنم! من اسم تو را در کف دستهای

.خود نوشته ام

41:13 بني اسرائیل
 من خداوند، خدای تو هستم، من تو را تقویت می کنم و به تو می گویم، 'نترس، من با 

«'.تو هستم
28:20 متی

 و تعلیم دهید كه هم̂ه چیزهایی را كه به شما گفته ام، انجام دهند و بدانید كه من هر 
 «.روزه تا آخر زمان با شما هستم

14:1 یوحن
ل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید»  .دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توک'

41:14 بني اسرائیل
ا نترس، من به تو کمک  خداوند می گوید: «ای اسرائیل، گرچه کوچک و ضعیفی، ام'

وس اسرائیل، همان کسی هستم که تو را نجات خواهد  خواهم کرد. من، خدای قد'
.داد

43:2 بني اسرائیل
 وقتی تو از آبهای عمیق می گذری، من با تو خواهم بود. مشکلت بر تو چیره 

 نخواهند شد. وقتی از میان آتش رد شوی، نمی سوزی، و سختی ها به تو صدمه ای
.نخواهند زد

23مزامیر 
 خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چمنزارهای سرسبز مرا 

 می خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می کند. جان تازه ای به من می بخشد و
̂ه  به خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می نماید. حت'ی هنگام گذشتن از در'

 تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی. عصا و چوبدستی تو
 مرا حمایت خواهد کرد. سفره ای برای من در حضور دشمنانم می گسترانی و مرا

 چون مهمانی عزیز در این ضیافت می پذیری و جام مرا لبریز می گردانی. اطمینان
ت خواهی نمود، و تا زمانی که زنده هستم،  دارم که تمام عمرم به من لطف و محب'

 در خان̂ه تو ساکن خواهم بود. اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محب'ت
 .خواهی نمود، و تا زمانی که زنده هستم، در خان̂ه تو ساکن خواهم بود

14:27 یوحن



 آرامش برای شما بجا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند» 
 آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و

.ترسان نباشید
4:7 فیلپیان

 و آرامش الهی كه بالتر از فهم بشر است، دلها و افكار شما را در مسیح عیسی حفظ
.خواهد كرد

3:24 ضرب المثل
.بدون ترس می خوابی و تمام شب به راحتی استراحت می  کنی

4:8 مزامیر
 آسوده به بستر می روم و می خوابم، زیرا ای خداوند، تو یگانه کسی هستی که به من 

.اطمینان می بخشی
33:18 مزامیر

ل دارند .خداوند مراقب کسانی است که از او می ترسند و بر محب'ت بی پایان او توک'

5:2 رومیان
 به وسیل̂ه ایمان به مسیح، ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی كه در آن پایداریم و نه 

،تنها به امید شراكتی كه در جلل خدا داریم شادی می کنیم
55:12 بني اسرائیل

 شما با شادی بابل را ترک خواهید کرد، و در صلح و صفا از شهر خارج خواهید» 
 شد. کوهها و تلها آواز شادی سرمی دهند، و درختان از خوشحالی فریاد می کنند.
 به جای خلنگ، درختان صنوبر می روید و به جای خار صنوبر. و این نشانه ای

«.ابدی و خاطره ای خواهد بود از آنچه خداوند انجام داده است
16:22 یوحن

 شما هم همین طور، اكنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز هم خواهم دید و
.در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد

12:9 لوق
ا هرکه در برابر مردم بگوید كه مرا نمی شناسد، در حضور فرشتگان خداناشناس  ام'

.محسوب خواهد شد

10:30 متی
ی موهای سر شما شمرده شده است  ا در مورد شما، حت' .و ام'

54:10 بني اسرائیل
ت پایدار من برای تو، هیچ وقت پایان ا محب'  ممکن است کوهها و تلها درهم بریزند، ام'

 نخواهد داشت، و من به پیمان خودم برای صلح همیشه وفادار خواهم بود.» این



.است آنچه خدایی که شما را دوست دارد می گوید
30-11:28 متی

 بیایید نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ»
 مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای
 شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.» زیرا یوغ من

 «.آسان و بار من سبک است

2:10 سرود
.محبوبم به من می گوید: محبوب «ای دلبر من، ای زیبای من، برخیز و بیا

2:14 کتاب هوشع نبی
ت آمیز دل او را به دست می آورم  .پس دوباره او را به بیابان می برم و با سخنان محب'

2:19,20 کتاب هوشع نبی
 تو برای همیشه همسر من می شوی و با راستی و عدالت و محب'ت بی پایان و رحمت،

من به قول خود وفا خواهم کرد و تو را از آن خود با تو پیمان همسری می بندم.  
 .خواهم ساخت. آنگاه تو مرا به عنوان خداوند خود خواهی شناخت

3:14 مهاجرت
 خدا فرمود: «هستم آنکه هستم. به بنی اسرائیل بگو او كه 'هستم' نامیده می شود مرا

.نزد شما فرستاده است
13:4 کتاب هوشع نبی

ا اگر كار نادرست انجام دهی   چونكه او خادم خداست و برای خیری'ت تو كار می کند. ام'
 از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست، بلكه خادم خداست تا

.غضب خدا را در مورد خطاكارن اجرا نماید

15:14 یوحن  

.شما دوستان من هستید اگر احكام مرا انجام دهید

3:20 مکاشفه
 من پشت در ایستاده در را می كوبم اگر كسی صدای مرا بشنود و در را باز كند، وارد 

 .می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من
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