
Darija - Agape - God's Love Letter Scriptures

ا نا 15:9 يووحن  

تيي بتت حن مت توو فت بت ا تت ، إييون مت كو يتت غي ا بت تاى أننن ا حت كا ، هن بت انيي الت غن ا بت من .كي

ست النةت أنفنسو سن ا (2:10 ري ين عي 43:1,2 إيشت )

ا هن دت جتت ة، الليي ون انن ين زت الت التمت من نعت و الت يرو دي اشت نت وعت بن يحت ينسو سي التمن لووقيينت فت خت الوه، مت ين لييقنة دت ا التخن نن حييتت حت
لت بن نت قت ت مت ا اا .ليينن
ياة طي لن النةت غن سن ا (1:15 ري ين مي 1:5 إيرت )

ا غن ليي بت مت ، وت طت لييا يتت الوه عن ين ة دت من النيعت بت شت ميي وت رت كن ا فت أننن نيي وت ارت تن ت خت اهت اا نت رن لنكي ون
ا نا 15:16 يووحن  

لاة، جييبوو التغت تت يوت وت شي مت اشت تت مت بن كو تت لتتفت كن مت وت كو تت ارت تن ا الليي خت نت أننن لنكي توونيي، ون ارت تن تومن الليي خت ي نت اشي من
اليي ين مت دت يست الت لتبوو بت طت تت ا كن لتت من مت كو يكو طي عت يت بت غن الت ، وت ومت دو مت تت كو لتتتت غن .وت

ة 3 التتن ا التا نا 1:2 يووحن  

كت اتت ين ا حت من ة، كي انن ين زت كت مت تت حتت كوونت صن تت ، وت لنى خييرت عت كوونت بيخييرت وت ناى تت من تتت نت ، كن يزت زي ا التعت وين آ خو
ة انن ين زت وحيياة مت .الرو

لنى 1 ست اللتتوتت رو ا (2:9,10 بوطت ين عي 43:4 إيشت  

بت عت شن ة، وت سن قندتت ة مت أوما ، وت ينت الت الدي جن ة دت رت يا لنكي ة من اعن من جت ت، وت ا اا هن ارت تن لنة خت لن مت سو اكو تومن رن نت نت لنكي ون
مت لن نت الضتت مت مت كو جت رتت اكت الليي خن ادن الت هن ين ة، دت يمن ظي الت التعت من نعت الت و بت رو بتت خن مت بناشت تت كو ارت تن ت، خت الت اا ين دت

 . جييبت الوه التعت ين الوه.10لتلنوورت دت ين بت دت عت لييتوو شن ا وت ابن نت دن لنكي ت، ون بت اا عت لت شن بن نت قت تووشت مت نت ا كت تومن من نت
مت كو دت نت تت عن لا ا وت ابن نت دن لنكي الوه، ون ين ة دت من حت مت الرا كو دت نت شت عن تت انت ا كن من .وت

ست النةت أنفنسو سن ا (1:4 ري ين مي 31:3 إيرت  

باة حن التمت اموه فت يبت قودا لن عي بت ينت وت سي قندتت كوونوو مت اشت نت ا بن ين نت لنقت الدتت خت ا تتت لت من بن يحت قت سي التمن ا فت نن ارت تن ا خت من ،كي
انيياة 2 ست التا اوو النةت تييمووتن سن 1:9 ري  

ابت سن لنى حت نت عت لنكي ا، ون نن الت من ابت أنعت سن لنى حت ي عت اشي الوه، من ين كوونوو دت ا بناشت نت ليينن طت عت يتت عن ا وت انن جا الليي نت
انت من و دت الزتت دو بت لت الت بن وعت قت سو يحت ين سي التمن ا بت ا ليينن اهن طن الوه الليي عت ين ة دت من النيعت ادت وت رن ،التمو

ا نا 3:16 يووحن  

نت بييهت آمت يت نت كن لتت مت شت كو لنكت هت تتت ا يت اشت من ، بن حييدت ه التوت لتدو بت ون هن تاى وت ا حت ين نت است الدتت ت نن ا اا غن ا بت كا حييتت هن
ة من ايت اةت الدا ين ه التحن دو نت كوونت عن نت تت لنكي .ون

عت وشن ا; 11:8 هو ين عي ا; & 49:15,16 إيشت ين عي 41:13,14 إيشت  

12:32 لووقنا  

مت يكو طي عت يت مت وت لييكو مت عت عن نت اشت يت ا بن غن ا بت من الستت مت الليي فت اكو اهت با اليي! رن ين ة دت يرن غي ة الصتت عن افييشت آ التقتطت خن ا تت من



ة لنكن مت .التمن
تاى 28:20 من  

رت دت لتتخت تاى لت ا، حت لتتهن امت كو مت لييا اكو عن ا مت انن هن ، وت مت بييهت كو يتت صي شيي الليي وت اكت اعت دن ݣن و بت يرو دي اشت يت مت بن لتتمووهو عن وت
انت من .الزتت
ا نا 14:1 يووحن  

ا تاى أننن نوو بييا حت ا آمت ت، إييون الا نوو بت آمت تت تومن كن . نت مت كو بت لت شت قن وتت شن تت ا يت لن من .بت
ا نا يرت (10:11 يووحن امي زن 23:1 التمن  

فنانت رت لت التخت بن لنى قت اتوه عت ين بت حت هن وت يت انت كن ين زت ي التمت اعي الرا ، وت انت ين زت ي التمت اعي ون الرا ا هو .أننن
ا ين ؤت يرت (7:17 الرو امي زن 23:2 التمن  

حت سن مت يت ت غن اا ، وت يتت ا التحن يوونت دت التمن لتعت يهومت لت دي يت غن ، وت مت اهو عن رت يت شت غن رت طت التعن ست ون وفت الليي فت رو حييتت التخت
ينييهومت نت عي ة مت عن مت لتت دن .كو

يرت (1:79 لووقنا امي زن 23:3,4 التمن  
لتت التمووتت فتضن مت وت لن الضتت ينت فت التسي وكت الليي ݣن ادو لنى هن ي عت وي اشت يتضن ،بن

ا نن يقت التهت ري ا لتطت نن اتت ون طت ي خت دي هت يت .وت

انيياة 2 تووست التا نت يرت (1:10 كووري امي زن 23:5,6 التمن  

دت عت نت بن ا مت ينن جي نن دت يت اوت عن يت ليي غن ا بت جن ا الرتت نن دت نت فييهت عن ا، وت ينن جي نن يت غن ادت التمووتت وت نت هن ا مت انن جا ون الليي نت هو .وت

النةت فييليبيي سن 4:7 ري  

وعت سو يحت ين سي التمن مت فت كو ارت كن أنفت مت وت كو لووبت فنضت قت حت ة، يت اجن لتت حن نت كو ى مت ون ت الليي قت الت اا ين ا دت نن التهت .وت

ا نا الت (14:27 يووحن تن يرت; 3:24 التمت امي زن 4:8 التمن  

ا لن من ا. بت مت أننن يكو طي عت نت ا كن ين نت ي الدتت طي عت تت يفت كن ي كي اشي ، من مت يكو طي عت نت اليي كن ين ا دت نن ، التهت مت ليي لييكو خن نت ا كن نن التهت
و لتعو خن ا تتت لن من بت مت وت كو بت لت شت قن وتت شن تت .يت

لنى 1 ست اللتتوتت رو يرت (3:12 بوطت امي زن 33:18 التمن  

ييينوه اقت تا لنى الليي مت بتت عت ينيينت الرا قااشت عي حت لن ،عت
هومت تت لن و لتصت عو مت سن يت نييهت كن دت وت ،وت

رتت و الشا يرو دي يت وكت الليي كن ادو دتت هن اهت ضت بتت رن نت الرا لنكي .ون

ا ومن 5:2 رو  

ا جن الرتت و بت رو خت تن فت نت كن يشوو، وت عي نت ا كن ة الليي فييهن من ادت النيعت انت لتهن ييمن الت لوو بت خت دن قتت نت ا التحن نن دت نت لاى عن الليي بييهت وت
ت الت اا ين زتت دت التعن كوو فت ارت شن اشت نت ا بن نن دت نت .الليي عن

ا (19:40 لووقنا ين عي 55:12 إيشت  
تت وتت غن ي يت ادي رت غن جن اهت التحت و، رن ادو توو هن كت : إيلن ست مت ولت لييكو ݣو : نت الت ݣن وعت وت هومت ينسو بت اوت جن .!وت

ا نا 16:22 يووحن  

ا من مت وت كو بت لت حت قن رن فت يت ، غن مت كو شووفت دت نت اوت عن نت ليي غن نت مت لنكي ، ون افت زا لتتقيينت بت قن ا مت ابن مت دن اكو ، رن تومن تاى نت ا حت كا هن وت



مت التكو ين ة دت حن مت التفنرت كو نتت دت مت يتت حن دتت يت رت حن دن قت يت .غن

12:9 لووقنا  

ت ة دت اا كن يت لن امت التمن انت قودا سن ينت لتدت الت ه ون رو كت نن يت ، غن امت النااست نيي قودا رت كن الليي نت .وت

تاى 10:30 من  

وبت سو حت لوه مت اهت كو مت رن كو است رت رن عن تاى شت تومن حت ا نت .أنما
تاى ا (24:35 من ين عي 54:10 إيشت  

ننى فت يت ا غن ه من رو متت ي عن مي لن نت كت لنكي اوت ون نن فت يت ضت غن نرت الت ا وت من اهت الستت .رن

تاى 11:28-30 من  

ة.  احن مت الرا يكو طي عت نت ا غن أننن قييلت وت لت التتت من ينت التحت ازي الليي هن مت وت لتتكو يييتوو كو ي آ الليي عت دي نت و29أنجييوت لتعن زو هت
ة احن لتقناوت الرا ي تت ادي اهت غن رن ، وت عت اضت ون تت مت يتتفت وت ري ا ضت نيي، حييتت أننن لتتموو مت عن تت مت وت لييكو اليي عت ين النييرت دت

 . مت كو فووست نت فييفت30لت اليي خت ين لت دت من التحت لت وت اهت اليي سن ين حييتت النييرت دت .

انت من لنيت عت & 2:10 سو وشن 2:14,19,20 هو  

انيياة 2 تووست التا نت 11:2 كووري  
يحت سي لتمن قيياة لت ة نت بن زت مت عت كو تت مت قندتت ، وت دت احت لت ون اجت مت لترن كو تت بت طن ت، حييتت خت نت اا ة مت يرن مت غي لييكو يرت عت غي نت انيي كن .رن

انيييينت رن بت لتعي النة لت سن 3:14 هجرة جماعية (13:8 الري  
امت ون لنى الدتت عت التيوومت وت حت وت ارت ، التبن ون ون هو اهت هو يحت رن سي وعت التمن سو .ين

الت من نعت عت (4:12 الت 13:4 هووشن  
ى طن عت ا تتت لتتهن ا كو من تت الستت رت تنحت مت آخو ي إيست شت شي نت ايت ا كن ه، حييتت من يرو نت غي دتت مت ي حن شي ا بت جن شت النتت نت ايت ا كن من وت

اوت جن ا نتت نن اصتت ، الليي بييهت خن .لتلنااست
ا نا 15:14 يووحن  

مت بييهت يكو صي ون نت شيي الليي كن اكت توو دن رت ابيي إيلن دت بن مت حت اكو تومن رن .نت
ا نا 14:6 يووحن  

لن بت بت دت الت نت جيي لتعن رت يت دن قت ا يت دت من احت تاى ون ، حت اةت ين التحن قتت وت التحن يقت وت ري
ون الطتت ا هو : أننن وعت الت لييهت ينسو ݣن وت

.بييا
ا ين ؤت 3:20 الرو  

ه دو نت لت لتعن خو دت نت ، غن ابت لتت التبن حن وتيي وت عت صو من دت ست احت ي ون ، إيلن شي قتت دن نت كن ابت وت دت التبن نت اقتفت عن انيي ون هن
اين عن ون مت هو اهت وت عن شاى مت عن تتت نت غن .وت
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