
Azeri Persian - Agape - God's Love Letter Scriptures

15:9 یوحناا   
وئب، من ده سئزی اله سومئشم. منئم محباتئمده قالین .نجه کی، آتا منی سو

عیا  43:1 اوشع  
ا ائندی، ای یعقوب، سنی یارادان رب ،آما

:ای ائسرایئل، سنه شکئل ورن رب بله دیئر
،قورخما، چونکی من سنی ساتین آلیب قورتارمیشام”

 !سنی آدینل چاغیرمیشام، سن منئمسن
میا  1:5 اورو  

من سنه آنانین بطنئنده شکئل ورمه دن قاباق سنی تانیدیم، دوغولمامیشدان قاباق سنی”
“.تقدئس اتدئم. من سنی مئلاتلره پیغمبر تعیئن اتمئشم

15:16 یوحناا   
سئنئز وسئز منی سچمه دئنئز، من سئزی سچدئم و تعیئن اتدئم کی، گدئب میوه گتئره

.گتئردئیئنئز میوه همئشه قالسین کی، منئم آدیمدا آتادان ائسته دئیئنئزی آتا سئزه ورسئن
1:2 ۳ یوحناا  3  

ای عزئز، دوعا ادئرم کی، جانین کامینا چاتدیغی کئمی، سن ده هر باخیمدان کامینا چاتیب
.صاغ-سالمات اولسان

عیا  43:4 اوشع  
یعرلی اولدوغونا گؤره ،سن منئم نظرئمده دع

ودئیئم اوچون    ،چوخ عزئز اولدوغونا گؤره ،سنی سو
 .سنئن عوضئنه باشقا آداملری، حیاتین اوچون باشقا مئلاتلری وره جیم

میا  31:3 اورو  
:رب کچمئشده بئزه گؤرونوب ددی

ومئشم” ،سنی ابدی بئر محباتله سو
وگی ائله سنی اؤزومه طرف چکمئشم  .سو

11:8 هوشعع   
ای اوفرایئم، سنی نجه اعلدن وره بئله رم؟

ای ائسرایئل، سنی نجه تسلئم اده بئله رم؟
اعدمایا اتدئیئمی سنه نجه اده بئله رم؟

بوعئم کئمی اده بئله رم؟ سنی نجه صو
فقعتئم آلوولنیر مده اوره یئم آلت-اوست اولور، شع .سئنع



3:16 یوحناا   
ودی کی، اؤز یگانه اوغلونو فدا اتدی. اونا گؤره کی، اونا چونکی تاری دونیانی اله سو

.ائمان گتئرن هرکس هلک اولماییب، ابدی حیاتی اولسون
عیا  49:15,16 اوشع  

ا رب دیئر: ”آنا مگر سود اعمن کؤرپه سئنی یاددان چیخاردار؟ آما
بطنئندن چیخان اوغلونا مگر رحمسئز اولر؟

،آنا اؤز کؤرپه سئنی یاددان چیخارتسا بوله
.من سنی اصل یاددان چیخارتمارام

کا اتمئشم ،باخ، من سنئن آدینی اوووجلریمدا حع
 .دووارلرین همئشه گؤزومون قاباغیمدادیر

عیا  41:13 اوشع  
چونکی تارین رب منم، او کی، سنئن صاغ اعلئندن توتوب

 .او کی، سنه ”قورخما، سنه کؤمک اده جیم“ دیئر
28:20 متاا   

دئن کی، سئزه امر اتدئیئم بوتون شیلری ساخلسینلر. باخین، من دونیانین اونلرا اؤیرع
 “.آخیریناجاق هر گون سئزئنله وارام

14:1 یوحناا   
 .اوره یئنئز اوزولمه سئن. تارییا ائمان گتئرئن، منه ده ائمان گتئرئن

عیا  41:14 اوشع  
!ای تورپاق قوردو اولن یعقوب نسلی، ای ائسرایئل اعهلی، قورخما

“.رب اعلن ادئر: ”سنه کؤمک اده جیم
سی دئر  .سنی ساتین آلیب قورتاران ائسرایئلئن موقدا

عیا  43:2 اوشع  
 ،درئن سولردان کچسن بوله، من سنئنله اولجاغام ،چایلردان کچنده باتمایاجاقسان

 اودون ائچئندن کچنده بوله، یانمایاجاقسان، .آلوو سنی محو اتمیه جک
6-23:1 مزمورلر   

.رب منئم چوبانیمدیر، هچ بئر شیه مؤحتاج اولمارام
،او منی یاشیل اوتلقلردا یاتیردیر ،آرام سولر قیراغیندا گزدئرئر

،جانیمی تزه له یئر ،اؤز آدی اوچون منی صالحلئک یوللریندا هئدایت ادئر
.ظولمت دره سئنده گزسم بله ،شردن قورخوم یوخدور ،چونکی سن یانیمداسان

ک ورئر نکئن، سنئن ال آغاجین منه اورع یع .سنئن دع
،دوشمنلرئمئن قاباغیندا منئم اوچون سوفره آچیرسان

یقئن عؤمرومون بوتون گونلرئندهباشیمی یاغل عطئرله یئرسن ،منئم کاسام دولوب داشیر. ،
.یاخشیلیق و محبات دالیمجا گله جک ،و ربائن اووئنده عؤمور بویو ساکئن اولجاغام



14:27 یوحناا   
سئزئن اوچون باریش قویورام. اؤز باریشیمی سئزه ورئرم. دونیا ورن کئمی یوخ، من

.سئزه ورئرم. اوره یئنئز اوزولمه سئن. قورخمایین
4:7 فئلئپئلی لره   

کلرئنئزی و فئکئرلرئنئزی و تارینین هر فهمدن افضل اولن باریشی، مسئح عئسادا، اورع
جکموحافئظت اده . 

3:24 مثل لر کئتابی   
 .یاتان زامان دهشته دوشمزسن، بلی، یاتارسان، شئرئن یوخو تاپارسان

4:8 مزمورلر   
،سالمات یاتیب یوخویا گده رم ،چونکی یارب
 .آنجاق سن منی امئن-آمانلیقدا ساکئن ادئرسن

33:18 مزمورلر   
ئن گؤزو اوندان قورخانلرین اوستونده دئر ،باخ، ربا

تئنه اومئد باغلیانلرین اوستونده دئر کی  ،اونون محبا
5:2 روملو لرا   

اله اونون واسئطه سی ائله ده ائچئنده دوردوغوموز بو فیضی ائمانل اعله گتئردئک و
تئنئن اومئدئنه فخر ادئرئک  .تارینین عئزا

عیا  55:12 اوشع  
وئنجله چیخاجاقسینیز ،باریشل موشایئعت اولوناجاقسینیز ،سو

 .داغلر و تپه لر قاباغینیزدا شادلیقل اوخویاجاق، چؤلده کی بوتون آغاجلر اعل چالجاق
16:22 یوحناا   

ه ا سئزی گئنه گؤرهائندی سئز ده دوغرودان قوصا جه یم و اوره یئنئز سوئنهله نئرسئنئز، آما
.جک و هچ کئم سئزئن شادلیغینیزی سئزدن آلمایاجاق

12:9 لوقا   
لکئن کئم منی ائنسان حوضوروندا ائنکار اتسه، تارینین ملکلری حوضوروندا ائنکار

 .اولوناجاقدیر
10:30 متاا   

.سئزئن باشینیزداکی توکلر ده ساییلیب
عیا  54:10 اوشع  

،داغلر بلکه ده یورئندن جایسینلر، تپه لر بلکه ده تئتره سئنلر
ز، صولح عهدئم یورئندن جایماز یئشمع “.لکئن سنه اولن محباتئم دع

فقعت گؤرسه دن رب دیئر  .بونو سنه شع
30-11:28 متاا   

ای بوتون یورغونلر، ای یوکلری آغیر اولنلر، منئم یانیما گلئن و من سئزه راحاتلیق



کدنوره رم. منئم یوغومو گؤتورون و مندن اؤیره نئن: چونکی من حلئم و اورع
تواضؤعکارام. و جانینیزا راحاتلیق تاپارسینیز. چونکی یوغوم آسان و یوکوم

 “.یونگولدور
2:10 نغمه لر   

وگئلئم دانیشیب منه ددی :سو
لئم، گل” وگئلئم، منئم گؤزع  .قالخ، سو

2:14 هوشعع 
بونا گؤره ده، باخ، من اونو دئله توتوب”

 .صحرایا آپاراجاغام، اونونل مهرئبان دانیشاجاغام
2:19,20 هوشعع   

،سنی ابدی اولراق اؤزومه نئشانلیاجاغام
فقعتله صالحلئکله، عدالتله، مهرئبانلیقل، شع

.سنی اؤزومه نئشانلیاجاغام
،سنی صداقتله اؤزومه نئشانلیاجاغام

 “.و سن ربای تانییاجاقسان
3:14 چیخیش   

تاری موسایا ددی: ”من وارام کی، وارام.“ گئنه ددی: ”ائسرایئل اؤولدلرینا بله دئیرسن:
“.«وارام» منی سئزئن یانینیزا گؤندع رئب

13:4 هوشعع   
. نتارین رب منم”آنجاق سنی مئصئردن چیخاردا

 .سن مندن باشقا تاری تانیمامالی سان، و مندن باشقا خئلصکار یوخدور
15:14 یوحناا   

سئنئز، منئم دوستلریمسینیزاگر سئزه امر اتدئکلرئمی یرئنه یتئره .
14:6 یوحناا   

عئسا اونا ددی: ”یول، حقئقت و حیات منم. هچ کس آتانین یانینا گله بئلمز، مگر من
.واسئطه اولم
3:20  وحی   

باخ، قاپیدا دوروب دؤیورم: کئم سسئمی اشئدئب، قاپینی آچسا، اونون یانینا ائچه ری گئره
جه یئکجه یم. من اونونل، او دا منئمله شام یئیه . 
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