
Agape Írás -   God's Love Letter Scriptures  

János 15:9  A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: 
maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

Ézsaiás 43:1 És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, 
Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

Jeremiás 1:5 Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az 
anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

János 15:16  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én 
rendeltelek  titeket,  hogy  ti  elmenjetek  és  gyümölcsöt  teremjetek,  és  a  ti 
gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától+az én nevemben, 
megadja néktek.

3  János 1:2 Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és 
légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

Ézsaiás 43:4 Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: 
embereket adok helyetted, és népeket a te életedért:

Jeremiás 31:3 Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel 
szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.

Hóseás 11:8  Miképen  adnálak  oda  Efraim,  szolgáltatnálak  ki  Izráel!?  Miként 
adnálak  oda,  mint  Admát,  tennélek  olyanná,  a  milyen  Seboim?!  Megesett 
bennem az én szívem; fellángolt minden szánalmam!

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ézsaiás 49:15,16 Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön 
méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. 16 
Ímé,  az  én  markaimba  metszettelek  fel  téged,  kőfalaid  előttem  vannak 
szüntelen.

Ézsaiás 41:13  Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt 
mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

Máté 28:20  Tanítván  őket,  hogy  megtartsák  mindazt,  a  mit  én  parancsoltam 
néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én 
bennem.

Ézsaiás 41:14 Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az 
Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!

Ézsaiás 43:2 Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem 
borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Zsoltárok 23:1-6  Dávid zsoltára.  Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2 
Fűves  legelőkön  nyugtat  engem,  és  csendes  vizekhez  terelget  engem. 3 
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 4 Még 
ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem 
vagy;  a  te  veszsződ  és  botod,  azok  vigasztalnak  engem. 5  Asztalt  terítesz 
nékem  az  én  ellenségeim  előtt;  elárasztod  fejem  olajjal;  csordultig  van  a 
poharam. 6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden 
napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

János 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem 



úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se 
ne féljen!

Filippiekhez 4:7 Én az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg 
fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Példabeszédek 3:24  Mikor  lefekszel,  nem  rettegsz;  hanem  lefekszel  és 
gyönyörűséges lesz a te álmod.

Zsoltárok 4:9  Békességben  fekszem  le  és  legott  elaluszom;  mert  te,  Uram, 
egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

Zsoltárok 33:18  Ámde  az  Úr  szemmel  tartja  az  őt  félőket,  az  ő  kegyelmében 
bízókat,

Rómaiakhoz 5:2 A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a 
melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

Ézsaiás 55:12 Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és 
halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.

János 16:22 Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak 
majd titeket,  és örülni  fog a ti  szívetek,  és senki  el  nem veszi  tőletek a ti 
örömeteket.

Lukács 12:9 A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadtatik az Isten 
angyalai előtt.

Máté 10:30 Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.
Ézsaiás 54:10 Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én 

irgalmasságom  tőled  el  nem  távozik,  és  békességem  szövetsége  meg  nem 
rendül, így szól könyörülő Urad.

Máté 11:28  Jőjjetek  én  hozzám  mindnyájan,  a  kik  megfáradtatok  és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

Énekek  Éneke 2:10  Szóla  az  én  szerelmesem  nékem,  és  monda:  kelj  fel  én 
mátkám, és szépem, és jöszte.

Hóseás 2:13,18,19 Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére 
beszélek. 18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és 
ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 19 Bizony, hittel jegyezlek el 
téged magamnak, és megismered az Urat.

2  Mózes 3:14  És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így 
szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.

Hóseás 13:4  Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől fogva. Nem 
ismerhetsz más Istent kivülem, és rajtam. kivül nincs más szabadító!

János 15:14   Ti  az  én  barátaim  vagytok,  ha  azokat  cselekszitek,  a  miket  én 
parancsolok néktek.

Jelenések 3:20  Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én 
szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és &ocirc; 
én velem.
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