
Tounsi - Agape - God's Love Letter Scriptures

. ا نا تيي 15:9 يووحن بتت حن تووا فيي مت بت الن اثت ، إيما مت كو يتت بي ا حن نيي البت آنن بتت ا حن يفت من كي .

اءت (2:10 أفسس ين عت 43:1,2 إيشن  

ا لووهن مت عت اشت نن لت بن بن نت قت ا مي هن رت ضي ة حن التحن الت صن من وعت لنعت يحت ينسو سي ا فيي المن نن لنقت ون خت هو فيةت ات وت ا توحت نن .أنحت
ينة لنطت ا (1:15 غن ين مي 1:5 إيرت  

توو مت نيعت انيي بت عن دت دت عت نت بن مي شت أوميي، وت رت لتتت فيي كي ازي ا من آنن نيي وت ارت تن بت ات اليي خت تيليي حن قت ا ون آمن
ا نا 15:16 يووحن  

شنة رت وا بن جو تت يوت وتونت شي اشت تيمت مت بن كو يطت طي حن مت وت كو تت رت تن ا اليي خت انيي آنن ا رن توونيي، آمن رت تن ا اليي خت توومن مووشت إينت
ي مي إيست ا بت لتبووهن ة توطت اجن مت البت كولت حن يكو طي عت ا ين هن تت قت ، ون ومت دو مت يت كو اعت تن رت مت من الثا رت وي من .ثن

ة 3 التثن ا الثا نا 1:2 يووحن  

ياة وي وحيكت قت ا رو يفت من ة كي ين اهت نيكت بن دت ةت بن حي كوونت صن تت ء، وي اجيحت فيي كولت شنيت كوونت نن حيبيكت تت ايووست نت ا غن .ين
ست الوولنى 1 رو اءت (2:9,10 بوطت ين عت 43:4 إيشن  

اشت مت بن كو ارت تن لنى ات، خت اليى عت بت غن عت شن ة وت سن قندتت ة مو أوما لووكت وت هاانت مو كو ينت وت اري تن ياة موخت ري مت ذو اكو ا رن توومن ا إينت آمن
و اعو تن جييبت مت لنمت ليلنوورت العت الظت مت مي اكو عن اعت ات اليي دت تن ة مت يمن ظي الت العت من وا بيالنعت رو بتت خن 10.تت

. ةت ا مي حت تووشت رن فت رن ا عت لت من بن بت قت عت لييتووا شن ا ون وا تن ، وت بت عت تووشت شن نت ا كو لت من بن ةت ا. قت مي حت يتووا رن ذي ا خت وا تن وت
ا (1:4 أفسس ين مي 31:3 إيرت  

باة حن اموو فيي المت اشت لوومت قودا ليينن ا عت من ينت وت يسي كوونووا قيدي اشت نت ا بن ين نت لنقت الدي خت ا تيتت لت من بن ا فييهت قت نن ارت تن ا خت يمن .كي

ة 2 ين انت ست الثا اوو 1:9 تييمووثن  

توو اليي مت نيعت طت بت طي ا خن يفت من ا كي ا، آمن نن الت من لت أنعت فنضت ة، مووشت بت سن قندتت ة مو ون عت ا دن انن عن دت ا وي نن ليصت اليي خن
ا ين نت لت الدي نت أنوي وعت مي سو يحت ين سي ا فيي المن نن الت اهن طن ،عت

ا نا ا 3:16 يووحن نت بييهت من احيدت ييمي اشت أنيت ون حييدت بن نوو الون ى ابت طن جيةت إينوو عت رت بت النااست الكولت لتدن ات حن  
ياة  دي اةت النبن ين الت الحن نن ا يت ، آمن شت ليكت هي عت.       ييتت وشن اءت; 11:8 هو ين عت اءت; & 49:15,16 إيشن ين عت 41:13,14 إيشن  

12:32 لووقنا  

توو ليكت مت مت من يكو طي عت حيبت ين اءت يت من مت اليي فيي الست و بووكو اهو ! رن النااست ياة مي ون ا شت توومن ليي إينت مي غت افووشت رن خن ا تت .من

تاى 28:20 من  

انت من خيرت الزت ا، لت يمن مت دي اكو عن انيي مت هن لوو، وت مت بييهت الكو كو تت رت ء اليي أتمن لووا الشايت مت عت مت بناشت ين لتتمووهو عن .وت

. ا نا نووا بييا 14:1 يووحن الن امتت نووا بيال إيما ا تيمتت توومن . إينت انت من مت تيطت كو لووبت ليي قت خن  
ا نا يرت (10:11 يووحن امي زن 23:1 من  

و اعو تن مت مت نن رت الغت اطي لنى خن اتوو عت ين ي حت طي عت ون اليي ين اليحت هو ي الصا اعي الرا ، وي اليحت ي الصا اعي ون الرا ا هو .آنن
ا ين ؤت يرت (7:17 الرو امي زن مت 23:2 من هو زتت هي يت لتهنى بييهومت وي شت ييتت رت طت العن ست وفت اليي فيي وو رو رت الخن اطي لنى خن عت

ينييهومت نت عي ة مي عن مت حت كولت دن سن اشت ييمت ا بن ، وي يت اء حن اعت من تن يوونت مت ..ليعت
يرت (1:79 لووقنا امي زن 23:3,4 من  

. لنمت يقت السا ري ا فيي طت ينن شي من يت اعت المووتت وي تن لت مت فيي الظو لنمت وت ينت فيي الظت دي ليي قناعت ي عن وي اشت تيضت .بن



ة 2 ين انت ثووست الثا نت يرت (1:10 كووري امي زن 23:5,6 من  

ون اءت فييهت اليي هو ا رجن نن دت نت ، عي مت عن . إيي نت بيلت قت تن ست نوو فيي المو ا مي نن عت نا من بيشت يت ا وت اذن المووتت هن ا مي نن عت نا ون اليي من هو
ى رن ة أوخت را ا من نن عت نا من اشت يت .بن

. وعت 4:7 فييليبيي سو يحت ين سي مت فيي المن قوولتكو عت مت وي كو لووبت فيظت قت حت قنلت ين نت العت ى مي ون لنمت ات اليي أنقت سن وت  
ا نا الت (14:27 يووحن ثن يرت; 3:24 بيالنمت امي زن 4:8 من )

لنمت اليي يفت السا النمت مووشت كي مت العن يهوولتكو طي عت لنمت اليي ين ، السا مت يكو طي عت ي نن لنمي ، سن مت لييلتكو خن لنمت نت سن
عت فتجن لا تيتت بت وي عي رت مت تيتت كو لووبت شت قت لييوت خن ا تت الن من ا. إيما مت آنن يهوولتكو طي عت .نن

ست الوولنى 1 رو يرت (3:12 بوطت امي زن 33:18 من  

. مت هو دتت جيي ضي لووا فيي الشارت يت مت عت ليي ين هومت وي لنتت عت صت من ييست ارت وت رن رت ليلنبت زو بت يوخت و الرا اهو .رن

ة ومن ة اليي  5:2 رو من انت ليلنيعت لووا بيالييمن خت مووا نودت ا اناجتت ليينن ون ون التي بييهت هو
دت ات  جت ا فيي من نن دت نت لت اليي عي وا بيالنمن رو خت تن ا ونيفت وا ا تن ا فييهن نن أنحت

اءت (19:40 لووقنا ين عت 55:12 إيشن  

. قت طي نت اشت ين رت بن جن تووا الحت كت مت يوست اذو انت هن ا كن : إيذن مت قووليلتكو : نت قنالت وعت وت سو هومت ين بت اوي .جن

، و ا نا ا 16:22 يووحن وا نووا تن زت اشت تيحت ا بن ادن ا زن توومن إينت  
مت  كو تت حي مت فنرت يلتكو حي نن ا يت دت من تاى حن حن حت وت رن فت مت بناشت تن كو لووبت قت ، وي مت كو شووفت نت عت وي جن رت اشت نن انيي بن ا رن آمن

. اعت ات 12:9 لووقنا تن ة مت كن لنيت امت المت و قودا رو كت اشت نونت انت بن سن نت الينت ا إيبت ، آنن امت النااست نيي قودا رت كو ليي يونت وي  
. تاى وبت 10:30 من سو حت لوو من مت الكو كو وست رت رو عن تاى شت و حن اهو رن  

. تاى اءت (24:35 من ين عت ننى 54:10 إيشن ا ييفت و من رو مت ي عو لنمي ا كت اوت آمن نن فت اشت ين ضت بن النرت اءت وي من الست  
29 . تاى مت 11:28-30 من كو تيحت رن اشت نت ا بن آنن قييلت وت مت ثت لتكو حيمت بيينت وت اعت ا تن توومن ليي إينت وليي ين ايجو .

مت كو فووست ة فيي نت احن لتقناوت رن وت تن تن ، وت عت اضن ون تت لتبيي مي قن ييبت وت انيي طن نيي رن لتتمووا مي عن اتت ي وي اعي تن فاة مت وا الكن زو هي
فييفت30 ي خت اعي تن لت مت الحيمت ة وي ينن زي يشت رت ا هي ي من اعي تن فاة مت اهيي الكن رن .

ينة 2 انت ثووست الثا نت 11:2 كووري  
ون احيدت اليي هو اجيلت ون مت لترن كو تت بت طن نيي خت رت اطي لنى خن دت ات عت نت نت عي ي مي اذي ة هن يرن الغي مت وي لييكو يرت عت غي ا نت آنن

ة رن اهت بيياة طن يفت صت مت لييهت كي كو مت قندي ، نت يحت سي .المن
. انيييينت رن بت دت 3:14 هجرة جماعية (13:8 التعي ليلنبن اليوومت وت ست وي و آمي ون بييدو يحت هو سي وعت المن سو ين .

الت من عت (4:12 أنعت وشن 13:4 هو  
مووا ى ليلنااست اناجتت طن رت تيعت مت آخن اشت إيست ما ا ثن رت من اطي لنى خن ون عت يقوو هو ري لنى طت انت عت لنصت كن اشت خن ما ا ثن من وت

وا بييهت لتصو انت.                                   نوخت من لنيت عت & 2:10 سو وشن 2:14,19,20 هو  

. ا نا مت بييهت 15:14 يووحن يكو صي ون لووا اليي نت مت عت تيليي تن قت ابيي ون بن ا حت لييوت ون مت تت اكو ا رن توومن إينت .
. ا نا انت بييا 14:6 يووحن جيي ليلبت كن ا يت دت من تاى حن ، حن اةت ين الحن قت وي الحن يقت وي ري ون الطت ا هو : آنن وعت سو قنالوو ين .

، ا ين ؤت ابت 3:20 الرو لت البن حن وتيي وت عت صو من احيدت ست انت ون ا كن ، إيذن قت دو نت ابت وي امت البن اقيفت قودا انيي ون هن
ا . اين عن شاى مت عن ون ييتت هو اهت وت عن شاى مت عن نيتت اهت وت ذن لت بيحت خو انيي بناشت نودت .رن
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