
Agape Pismo - God's Love Letter Scriptures

Jana 15:9 Jako mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was; trwajcież w miłości 
mojej.

Izajasza 43:1 Ale teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, o Jakóbie; i który cię 
uczynił,  o  Izraelu!  Nie  bój  się,  bom cię  odkupił,  a  wezwałem cię  imieniem 
twojem; mójeś ty.

Jeremiasza 1:5  Pierwej  niżelim cię  utworzył  w żywocie,  znałem cię,  a  pierwej 
niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.

Jana 15:16 Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał; i postanowiłem, abyście 
wyszli i przynieśli owoc, a owoc wasz aby trwał, i o cokolwiek byście prosili 
Ojca w imieniu mojem, żeby wam dał.

3  Jana 1:2 Najmilszy!  najprzód żądam,  aby ci  się  dobrze powodziło  i  abyś był 
zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.

Izajasza  43:4  Zaraz  jakoś  drogim  uczyniony  przed  oczyma  memi,  jesteś 
uwielbionym, a Jam cię umiłował; przetoż dałem ludzi za cię i narody za żywot 
twój.

Jeremiasza 31:3  Rzeczeszli:  Zdawna mi  się  Pan ukazywał.  I  owszem,  miłością 
wieczną umiłowałem cię, dlategoć ustawicznie miłosierdzie pokazuję;

Ozeasza  11:8  Jakożbym cię  podał,  o  Efraimie?  jakożbym cię  podał,  o  Izraelu? 
jakożbym cię podał jako Adamę i położył jako Seboim? Ale się obróciło we mnie 
serce moje, nawet i wnętrzności litości poruszyły się.

Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Izajasza 49:15,16 Izali może zapomnieć niewiasta niemowlątka swego, aby się nie 
zlitowała nad płodem żywota swego? A choćby też i one zapomniały, wszakże 
Ja ciebie nie  zapomnę.  16 Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię;  mury 
twoje zawżdy są przedemną.

Izajasza 41:13 Bom ja Pan, Bóg twój, trzymam cię za prawicę twoję, a mówięć: Nie 
bój się! Ja cię wspomogę.

Mateusza 28:20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto 
Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.

Jana 14:1 Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie.
Izajasza 41:14 Nie bój się, robaczku Jakóbie, garstko ludu Izraelskiego! Jać będę 

na pomocy, mówi Pan a odkupiciel twój, Święty Izraelski.
Izajasza 43:2 Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeźli przez rzeki, nie zaleją 

cię; pójdzieszli przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie.
Psalmów 23:1-6 Psalm Dawidowy.  Pan jest  pasterzem moim, na niczem mi nie 

zejdzie. 2 Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię. 3 
Duszę  moję  posila:  prowadzi  mię  ścieszkami  sprawiedliwości  dla  imienia 
swego. 4 Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, 
albowiemeś ty ze mną; laska twoja, i kij twój, te mię cieszą. 5 Przed obliczem 
mojem  gotujesz  stół  przeciwko  nieprzyjaciołom  moim;  pomazałeś  olejkiem 
głowę moję, kubek mój jest opływający. 6 Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie 
twe pójdą za mną po wszystkie dni  żywota mego, a będę mieszkał w domu 
Pańskim na długie czasy.



Jana 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja 
wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.

Filipian 4:7 A pokój Boży,  który przewyższa wszelki  rozum, będzie strzegł  serc 
waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Przypowiesci 3:24 Jeźli się układziesz, nie będziesz się lękał; a gdy się uspokoisz, 
wdzięczny będzie sen twój.

Psalmów  4:9  W  pokoju  się  i  położę  i  zasnę,  bo  ty  sam,  Panie!  czynisz,  że 
bezpiecznie mieszkam.

Psalmów 33:18 Oto oko Pańskie nad tymi, którzy się go boją,  nad tymi, którzy 
ufają w miłosierdziu jego;

Rzymian 5:2 Przez któregośmy też przystęp otrzymali  wiarą ku łasce,  w której 
stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

Izajasza 55:12 Przetoż w weselu wynijdziecie, a w pokoju doprowadzeni będziecie. 
Góry i pagórki chwałę przed wami głośno zaśpiewają, a wszystkie drzewa polne 
rękami klaskać będą.

Jana 16:22 I wy teraz smutek macie; ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało 
serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was.

Lukasza 12:9 Ale kto by się mię zaprzał przed ludźmi, zaprę się go przed Anioły 
Bożymi.

Mateusza 10:30 Nawet i włosy wszystkie na głowie waszej policzone są.
Izajasza  54:10  A  choćby  się  i  góry  poruszyły,  i  pagórki  się  zachwiały:  jednak 

miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi, a przymierze pokoju mego nie wzruszy 
się, mówi twój miłościwy Pan.

Mateusza 11:28 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja 
wam sprawię odpocznienie;

PiesnNadPiesniami 2:10 Ozwał się miły mój, a rzekł mi: Wstań, przyjaciółko moja! 
piękna moja! a pójdź.

Ozeasza 2:14,19,20 Przetoż oto Ja nią łudzić będę, gdy ją wywiodę na puszczę, a 
łaskawie z  nią  mówić będę;  19 I  poślubię cię sobie na wieki:  poślubię cię, 
mówię, sobie w sprawiedliwości i w sądzie i w miłosierdziu i w litościach; 20 
Poślubię cię też sobie w wierze, i poznasz Pana.

2 Mojzeszowa 3:14 Tedy rzekł  Bóg do Mojżesza: Będę który Będę.  I  rzekł:  Tak 
powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was.

Ozeasza 13:4  Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój, od wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga 
oprócz mnie nie poznałeś, i niemasz zbawiciela oprócz mnie.

Jana 15:14   Wy jesteście przyjaciele moi, jeźli czynić będziecie, cokolwiek ja wam 
przykazuję.

Objawienie 3:20    Oto  stoję  u drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał  głos  mój  i 
otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
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