
Agape γραφη Greek - God's Love Letter Scriptures

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:9 [ ] Καθως εμε ηγαπησεν ο Πατηρ, και εγω ηγαπησα εσας· 
μεινατε εν τη αγαπη μου.

ΗΣΑΙΑΣ  43:1 [ ] Και τωρα ουτω λεγει Κυριος, ο δημιουργος σου, Ιακωβ, και ο 
πλαστης σου, Ισραηλ· Μη φοβου· διοτι εγω σε ελυτρωσα, σε εκαλεσα με το ονομα 
σου·

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 1:5 Πριν σε μορφωσω εν τη κοιλια, σε εγνωρισα· και πριν εξελθης εκ 
της μητρας, σε ηγιασα· προφητην εις τα εθνη σε κατεστησα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:16 Σεις δεν εξελεξατε εμε, αλλ' εγω εξελεξα εσας, και σας 
διεταξα δια να υπαγητε σεις και να καμητε καρπον, και ο καρπος σας να μενη, 
ωστε, ο, τι αν ζητησητε παρα του Πατρος εν τω ονοματι μου, να σας δωση αυτο.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:2  Αγαπητε,  κατα  παντα  ευχομαι  να  ευδουσαι  και  να  υγιαινης, 
καθως ευοδουται η ψυχη σου.

ΗΣΑΙΑΣ 43:4 Αφοτου εσταθης πολυτιμος εις τους οφθαλμους μου, εδοξασθης και 
εγω σε ηγαπησα· και θελω δωσει ανθρωπους πολλους υπερ σου και λαους υπερ της 
κεφαλης σου.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 31:3  Ο  Κυριος  εφανη  παλαιοθεν  εις  εμε,  λεγων,  Ναι,  σε  ηγαπησα 
αγαπησιν η αιωνιον· δια τουτο σε ειλκυσα με ελεος.

ΩΣΗΕ 11:8  [  ]  Πως  θελω  σε  παραδωσει,  Εφραιμ;  πως  θελω  σε  εγκαταλιπει, 
Ισραηλ; πως θελω σε καμει ως Αδαμα; πως θελω σε θεσει ως Σεβωειμ; η καρδια 
μου μετεστραφη εντος μου, τα σπλαγχνα μου συνεκινηθησαν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:16 Διοτι τοσον ηγαπησεν ο Θεος τον κοσμον, ωστε εδωκε τον 
Υιον αυτου τον μονογενη, δια να μη απολεσθη πας ο πιστευων εις αυτον, αλλα να 
εχη ζωην αιωνιον.

ΗΣΑΙΑΣ 49:15,16 Δυναται γυνη να λησμονηση το θηλαζον βρεφος αυτης, ωστε να 
μη ελεηση το τεκνον της κοιλιας αυτης; αλλα και αν αυται λησμονησωσιν, εγω 
ομως δεν θελω σε λησμονησει. 16 Ιδου, επι των παλαμων μου σε εζωγραφισα· τα 
τειχη σου ειναι παντοτε ενωπιον μου.

ΗΣΑΙΑΣ 41:13 Διοτι εγω Κυριος ο Θεος σου ειμαι ο κρατων την δεξιαν σου, λεγων 
προς σε, Μη φοβου· εγω θελω σε βοηθησει.

ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28:20  διδασκοντες  αυτους  να  φυλαττωσι  παντα  οσα 
παρηγγειλα εις εσας· και ιδου, εγω ειμαι μεθ' υμων πασας τας ημερας εως της 
συντελειας του αιωνος. Αμην.



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:1 [ ] Ας μη ταραττηται η καρδια σας· πιστευετε εις τον Θεον, 
και εις εμε πιστευετε.

ΗΣΑΙΑΣ 41:14 Μη φοβου, σκωληξ Ιακωβ, θνητοι του Ισραηλ· εγω θελω σε βοηθει, 
λεγει ο Κυριος· και λυτρωτης σου ειναι ο Αγιος του Ισραηλ.

ΗΣΑΙΑΣ 43:2 Οταν διαβαινης δια των υδατων, μετα σου θελω εισθαι· και οταν δια 
των ποταμων, δεν θελουσι πλημμυρησει επι σε· οταν περιπατης δια του πυρος, δεν 
θελεις καη ουδε θελει εξαφθη η φλοξ επι σε.

ΨΑΛΜΟΙ 23:1-6  [ ] <<Ψαλμος του Δαβιδ.>> Ο Κυριος ειναι ο ποιμην μου· δεν 
θελω στερηθη ουδενος. 2 Εις βοσκας χλοερας με ανεπαυσεν· εις υδατα αναπαυσεως 
με ωδηγησεν. 3 Ηνωρθωσε την ψυχην μου· με ωδηγησε δια τριβων δικαιοσυνης 
ενεκεν του ονοματος αυτου. 4 Και εν κοιλαδι σκιας θανατου εαν περιπατησω, δεν 
θελω φοβηθη κακον· διοτι συ εισαι μετ' εμου· η ραβδος σου και η βακτηρια σου, 
αυται  με  παρηγορουσιν.  5   Ητοιμασας  εμπροσθεν  μου  τραπεζαν  απεναντι  των 
εχθρων μου· ηλειψας εν ελαιω την κεφαλην μου· το ποτηριον μου υπερχειλιζει. 6 
Βεβαιως χαρις και ελεος θελουσι με ακολουθει πασας τας ημερας της ζωης μου· και 
θελω κατοικει εν τω οικω του Κυριου εις μακροτητα ημερων.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:27 Ειρηνην αφινω εις εσας, ειρηνην την εμην διδω εις εσας· 
ουχι καθως ο κοσμος διδει, σας διδω εγω. Ας μη ταραττηται η καρδια σας μηδε ας 
δειλια.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:7  Και η ειρηνη του Θεου η υπερεχουσα παντα νουν 
θελει διαφυλαξει τας καρδιας σας και τα διανοηματα σας δια του Ιησου Χριστου.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 3:24 Οταν πλαγιαζης, δεν θελεις τρομαζει· μαλιστα θελεις πλαγιαζει, 
και ο υπνος σου θελει εισθαι γλυκυς.

ΨΑΛΜΟΙ 4:8  Εν ειρηνη θελω και πλαγιασει και κοιμηθη· διοτι συ μονος, Κυριε, 
με κατοικιζεις εν ασφαλεια.

ΨΑΛΜΟΙ 33:18 Ιδου, ο οφθαλμος του Κυριου ειναι επι τους φοβουμενους αυτον· 
επι τους ελπιζοντας επι το ελεος αυτου·

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5:2 δια του οποιου ελαβομεν και την εισοδον δια της πιστεως 
εις την χαριν ταυτην, εις την οποιαν ισταμεθα και καυχωμεθα εις την ελπιδα της 
δοξης του Θεου.

ΗΣΑΙΑΣ 55:12 Διοτι θελετε εξελθει εν χαρα και οδηγηθη εν ειρηνη· τα ορη και οι 
λοφοι θελουσιν αντηχησει εμπροσθεν σας υπο αγαλλιασεως και παντα τα δενδρα 
του αγρου θελουσιν επικροτησει τας χειρας.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:22 Και σεις λοιπον τωρα μεν εχετε λυπην· παλιν ομως θελω 
σας ιδει, και θελει χαρη η καρδια σας, και την χαραν σας ουδεις αφαιρει απο σας.



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:9 οστις δε με αρνηθη ενωπιον των ανθρωπων, και ο Υιος του 
ανθρωπου θελει αρνηθη αυτον ενωπιον των αγγελων του Θεου.

ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ  10:30  Υμων  δε  και  αι  τριχες  της  κεφαλης  ειναι  πασαι 
ηριθμημεναι.

ΗΣΑΙΑΣ 54:10 Διοτι τα ορη θελουσι μετατοπισθη και οι λοφοι μετακινηθη· πλην 
το  ελεος  μου  δεν  θελει  εκλειψει  απο  σου  ουδε  η  διαθηκη  της  ειρηνης  μου 
μετακινηθη, λεγει Κυριος ο ελεων σε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:28 Ελθετε προς με, παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι, 
και εγω θελω σας αναπαυσει.

ΑΣΜΑ 2:10 Αποκρινεται ο αγαπητος μου και λεγει προς εμε, Σηκωθητι, αγαπητη 
μου, ωραια μου, και ελθε·

ΩΣΗΕ 2:14,19,20  [] Δια τουτο, ιδου, εγω θελω εφελκυσει αυτην και θελω φερει 
αυτην εις την ερημον και θελω λαλησει προς την καρδιαν αυτης. 19 Και θελω σε 
μνηστευθη  εις  εμαυτον  εις  τον  αιωνα·  και  θελω  σε  μνηστευθη  εις  εμαυτον  εν 
δικαιοσυνη και εν κρισει και εν ελεει και εν οικτιρμοις· 20 και θελω σε μνηστευθη 
εις εμαυτον εν πιστει· και θελεις γνωρισει τον Κυριον.

ΕΞΟΔΟΣ 3:14  Και ειπεν ο Θεος προς τον Μωυσην, Εγω ειμαι ο Ων· και ειπεν, 
Ουτω θελεις ειπει προς τους υιους Ισραηλ· Ο Ων με απεστειλε προς εσας.

ΩΣΗΕ 13:4  Αλλ' εγω ειμαι Κυριος ο Θεος σου εκ γης Αιγυπτου· και αλλον θεον 
πλην εμου δεν θελεις γνωρισει· διοτι δεν υπαρχει αλλος σωτηρ εκτος εμου.

ΚΑΤΑ  ΙΩΑΝΝΗΝ  15:14  Σεις  εισθε  φιλοι  μου,  εαν  καμνητε  οσα  εγω  σας 
παραγγελλω.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3:20  Ιδου, ισταμαι εις την θυραν και κρουω· εαν τις 
ακουση της φωνης μου και ανοιξη την θυραν, θελω εισελθει προς αυτον και θελω 
δειπνησει μετ' αυτου και αυτος μετ' εμου.
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