
Agape Raamattu - God's Love Letter Scriptures

Johannes  15:9  Niinkuin  Isä  on  minua  rakastanut,  niin  minäkin  olen 
rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.

Jesaja  43:1  Mutta  nyt,  näin  sanoo  Herra,  joka  loi  sinut,  Jaakob,  joka 
valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä 
olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.

Jeremia 1:5 "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut 
tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin 
sinut kansojen profeetaksi".

Johannes 15:16 Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin 
teidät,  että  te  menisitte  ja  kantaisitte  hedelmää  ja  että  teidän 
hedelmänne pysyisi:  että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, 
hän sen teille antaisi.

3 Johannes 1:2 Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja 
pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.

Jesaja  43:4  Koska  sinä  olet  minun  silmissäni  kallis  ja  suuriarvoinen  ja 
koska  minä  sinua  rakastan,  annan  minä  ihmisiä  sinun  sijastasi  ja 
kansakuntia sinun hengestäsi.

Jeremia 31:3 Kaukaa ilmestyy minulle Herra: "Iankaikkisella rakkaudella 
minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni 
armosta.

Hoosea 11:8 Kuinka minä jättäisin sinut,  Efraim, heittäisin sinut,  Israel? 
Kuinka  jättäisin  sinut  niinkuin  Adman,  tekisin  sinulle  niinkuin 
Seboimille? Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää.

Johannes 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut,  että hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Jesaja 49:15,16 Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda 
kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. 
16 Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat 
aina minun edessäni.

Jesaja  41:13  Sillä  minä,  Herra,  sinun  Jumalasi,  tartun  sinun  oikeaan 
käteesi, minä sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua".

Matteus  28:20  ja  opettamalla  heitä  pitämään  kaikki,  mitä  minä  olen 
käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä 
maailman loppuun asti."

Johannes  14:1  "Älköön  teidän  sydämenne  olko  murheellinen.  Uskokaa 



Jumalaan, ja uskokaa minuun.
Jesaja 41:14 Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki: 

minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä.
Jesaja 43:2 Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen 

läpi,  eivät  ne sinua upota;  jos tulen läpi  käyt,  et  sinä kärvenny,  eikä 
liekki sinua polta.

Psalmit 23:1-6 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään 
puutu.  2  Viheriäisille  niityille  hän  vie  minut  lepäämään;  virvoittavien 
vetten tykö hän minut  johdattaa.  3  Hän virvoittaa minun sieluni.  Hän 
ohjaa  minut  oikealle  tielle  nimensä  tähden.  4  Vaikka  minä  vaeltaisin 
pimeässä  laaksossa,  en  minä  pelkäisi  mitään  pahaa,  sillä  sinä  olet 
minun  kanssani;  sinun  vitsasi  ja  sauvasi  minua  lohduttavat.  5  Sinä 
valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet 
minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen. 6 Sula hyvyys ja 
laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani;  ja minä saan asua Herran 
huoneessa päivieni loppuun asti.

Johannes 14:27 Rauhan minä jätän teille: minun rauhani–sen minä annan 
teille.  En  minä  anna  teille,  niinkuin  maailma  antaa.  Älköön  teidän 
sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Filippil  4:7  ja  Jumalan  rauha,  joka  on  kaikkea  ymmärrystä  ylempi,  on 
varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Sananlaskut 3:24 Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi 
on unesi makea.

Psalmit 4:9 Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin 
annat minun turvassa asua.

Psalmit 33:18 Katso, Herran silmä valvoo niitä,  jotka häntä pelkäävät ja 
panevat toivonsa hänen laupeuteensa,

Roomalaisille  5:2  jonka  kautta  myös  olemme  uskossa  saaneet  pääsyn 
tähän  armoon,  jossa  me  nyt  olemme,  ja  meidän  kerskauksemme  on 
Jumalan kirkkauden toivo.

Jesaja 55:12 Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja 
kukkulat  puhkeavat  riemuun  teidän  edessänne,  ja  kaikki  kedon  puut 
paukuttavat käsiänsä.

Johannes 16:22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä 
teidät,  ja  teidän  sydämenne on  iloitseva,  eikä kukaan ota  teiltä  pois 
teidän iloanne.

Luukas  12:9  Mutta  joka  kieltää  minut  ihmisten  edessä,  se  kielletään 
Jumalan enkelien edessä.

Matteus 10:30 Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.
Jesaja  54:10 Sillä  vuoret  väistykööt  ja  kukkulat  horjukoot,  mutta  minun 



armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, 
sinun armahtajasi.

Matteus 11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 
niin minä annan teille levon.

Korkea Veisu 2:10 Rakkaani lausuu ja sanoo minulle: "Nouse, armaani, sinä 
kaunoiseni, ja tule.

Hoosea  2:14,  Sentähden,  katso,  minä  taivuttelen  hänet,  kuljetan  hänet 
erämaahan ja viihdyttelen häntä.

Hoosea  2:19,20  Ja  minä  kihlaan  sinut  itselleni  ikiajoiksi,  kihlaan  sinut 
itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella, 20 kihlaan 
sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran.

2 Mooses 3:14 Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". 
Ja hän sanoi  vielä:  "Sano israelilaisille näin:  ‘Minä olen' lähetti  minut 
teidän luoksenne".

Hoosea  13:4  Mutta  minä  olen  Herra,  sinun  Jumalasi,  hamasta  Egyptin 
maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta 
auttajaa kuin minä.

Johannes 15:14 Te olette  minun ystäväni,  jos  teette,  mitä  minä käsken 
teidän tehdä.

Ilmestyskirja 3:20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee 
minun  ääneni  ja  avaa  oven,  niin  minä  käyn  hänen  tykönsä  sisälle  ja 
aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
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