
Agape Písmo - God's Love Letter Scriptures

Jan 15:9 Jakož miloval mne Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaňtež 
v milování mém.

Izajáš 43:1 Ale nyní takto praví Hospodin stvořitel tvůj, ó Jákobe, 
a učinitel tvůj,  ó Izraeli:  Neboj se,  nebo vykoupil  jsem tě,  a 
povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.

Jeremiáš 1:5 Dříve než jsem tě sformoval v životě, znal jsem tebe, 
a  dříve  nežlis  vyšel  z  života,  posvětil  jsem  tě,  za  proroka 
národům dal jsem tebe.

Jan  15:16  Ne  vy  jste  mne  vyvolili,  ale  já  jsem  vás  vyvolil,  a 
postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo, 
aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.

3 Janův 1:2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl, a 
zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.

Izajáš  43:4  Hned  jakž  jsi  drahým  učiněn  před  očima  mýma, 
zveleben jsi, a já jsem tě miloval; protož dal jsem lidi za tebe, a 
národy za život tvůj.

Jeremiáš 31:3 Za starodávnať se mi ukazoval Hospodin.  I však 
milováním  věčným  miluji  tě,  pročež  ustavičně  činím  tobě 
milosrdenství.

Ozeáš 11:8 Jakž bych tě vydal, ó Efraime? Jakž bychtě vydal, ó 
Izraeli?  Kterak  bych  tě  položil  jako  Adamu,  podvrátil  jako 
Seboim?  Zkormouceno  jest  ve  mně  srdce  mé,  ano  i  střeva 
slitování mých pohnula se.

Jan  3:16  Nebo  tak  Bůh  miloval  svět,  že  Syna  svého 
jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale 
měl život věčný.

Izajáš  49:15,16 I  zdaliž  se  může  zapomenouti  žena  nad 
nemluvňátkem  svým,  aby  se  neslitovala  nad  plodem  života 
svého?  A byť se pak ony zapomněly, já však nezapomenu se 
na tě. 16 Aj,  na dlaních vyryl  jsem tě,  zdi  tvé jsou vždycky 
přede mnou.

Izajáš  41:13 Nebo já,  Hospodin  Bůh tvůj,  ujal  jsem tě  za tvou 
pravici, a pravímť: Neboj se, já tobě pomáhati budu.

Matouš 28:20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal 



vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. 
Amen.

Jan 14:1 Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.
Izajáš  41:14  Neboj  se,  červíčku  Jákobův,  hrstko  Izraelova,  já 

spomáhati budu tobě, praví Hospodin, a vykupitel tvůj, Svatý 
Izraelský.

Izajáš 43:2 Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, 
nepřikvačí  tě;  půjdeš-li  přes  oheň,  nespálíš  se,  aniž  plamen 
chytí se tebe.

Žalmy 23:1-6 Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti 
nedostatku. 2  Na  pastvách  zelených  pase  mne,  k  vodám 
tichým  mne  přivodí. 3  Duši  mou  očerstvuje,  vodí  mne  po 
stezkách spravedlnosti pro jméno své. 4 Byť mi se dostalo jíti 
přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou 
jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. 5 Strojíš stůl před 
oblíčejem mým naproti  mým nepřátelům,  pomazuješ  olejem 
hlavy mé, kalich můj  naléváš,až oplývá. 6 Nadto i dobrota a 
milosrdenství  následovati  mne  budou  po  všecky  dny  života 
mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.

Jan 14:27 Pokoj zůstavuji  vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako 
svět  dává,  já  dávám  vám.  Nermutiž  se  srdce  vaše,  ani 
strachuj.

Filipským 4:7 A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti 
bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.

Přísloví  3:24  Když  lehneš,  nebudeš  se  strašiti,  ale  odpočívati 
budeš, a bude libý sen tvůj.

Žalmy 4:9 Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, 
sám způsobíš mi bydlení bezpečné.

Žalmy 33:18 Aj, oči Hospodinovy patří na ty, kteříž se ho bojí, a na 
ty, kteříž očekávají milosrdenství jeho,

Římanům 5:2 Skrze něhož i přístup měli jsme věrou k milosti této, 
kterouž stojíme. A chlubíme se nadějí slávy Boží.

Izajáš 55:12 A protož s  veselím vyjdete,  a  v  pokoji  sprovozeni 
budete.  Hory  i  pahrbkové  zvučně  naproti  vám  prozpěvovati 
budou, a všecko dříví polní rukama plésati bude.

Jan 16:22 Protož i vy zámutek máte nyní, aleopět uzřím vás, a 
radovati se bude srdce vaše, a radosti Vaší žádný neodejme od 
vás.



Lukáš 12:9 Kdož by mne pak zapřel před lidmi, zapřínť bude před 
anděly Božími.

Matouš 10:30 Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou.
Izajáš 54:10 A byť se i hory pohybovaly, a pahrbkové ustupovali, 

milosrdenství mé však od tebe neodstoupí, a smlouva pokoje 
mého se nepohne, praví slitovník tvůj Hospodin.

Matouš 11:28 Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi 
jste, a já vám odpočinutí dám.

Písní  2:10 Ozval  se  milý  můj,  a  řekl  mi:  Vstaň,  přítelkyně má, 
krásná má, a poď.

Ozeáš 2:14 Protož aj, já namluvím ji, když ji uvedu na poušť; nebo 
mluviti budu k srdci jejímu.

Ozeáš  2:19,20 I  zasnoubím tě  sobě  na  věčnost,  zasnoubím tě 
sobě, pravím, v spravedlnosti a v soudu a v dobrotivosti a v 
hojném milosrdenství. 20 Zasnoubím tě sobě také u víře, abys 
poznala Hospodina.

Exodus  3:14  I  řekl  Bůh  Mojžíšovi:  JSEM,  KTERÝŽ JSEM.  Řekl 
dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.

Ozeáš  13:4  Ješto  já  jsem Hospodin  Bůh  tvůj  od  vyjití  z  země 
Egyptské,  a  Boha  kromě  mne  nepoznal  jsi,  aniž  jest  jiný 
vysvoboditel kromě mne.

Jan 15:14 Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.
Zjevení 3:20 Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel 

hlas  můj,  a  otevřel  dvéře,  vejduť  k  němu,  a  budu  s  ním 
večeřeti, a on se mnou.
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