
Agape     Scriptura - God's Love Letter Scriptures  

Ioan 15:9 Cum M'a iubit pe Mine Tatăl, aşa v'am iubit şi Eu pe voi. Rămîneţi în 
dragostea Mea.

Isaia 43:1 ,,Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a 
întocmit, Israele!`` Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: 
eşti al Meu.``

Ieremia  1:5  ,Mai  bine  înainte  ca  să  te  fi  întocmit  în  pîntecele  mamei  tale,  te 
cunoşteam, şi  mai  înainte ca să fi  ieşit  tu  din pîntecele ei,  Eu te pusesem 
deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.``

Ioan 15:16 Nu voi M'aţi ales pe Mine; ci Eu v'am ales pe voi; şi v'am rînduit să 
mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămînă, pentru ca orice veţi 
cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

3  Ioan  1:2  Prea  iubitule,  doresc  ca  toate  lucrurile  tale  să-ţ  i  meargă  bine,  şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

Isaia 43:4 De aceea,  pentrucă ai  preţ  în ochii  Mei,  pentrucă eşti  preţuit  şi  te 
iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta.

Ieremia 31:3 ,,Domnul mi Se arată de departe: ,Te iubesc cu o iubire vecinică; 
deaceea îţi păstrez bunătatea Mea!

Osea 11:8 ,,Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ţ i fac ca 
Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se sbate inima în Mine, şi tot lăuntrul Mi 
se mişcă de milă!

Ioan 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Isaia 49:15,16 Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n'aibă milă 
de rodul pîntecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuş Eu nu te voi uita cu niciun 
chip:  16 Iată că te-am săpat  pe mînile  Mele,  şi  zidurile tale sînt  totdeauna 
înaintea ochilor Mei!

Isaia 41:13 Căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mîna dreaptă şi-ţ i 
zic: ,,Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!

Matei 28:20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi 
în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin.

Ioan 14:1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă 
în Mine.

Isaia 41:14 Nu te teme de nimic, vermele lui Iacov, şi rămăşiţă slabă a lui Israel; 
căci Eu îţi vin în ajutor, -zice Domnul, -şi Sfîntul lui Israel este Mîntuitorul tău.

Isaia 43:2 Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; dacă 
vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.

Psalmi 23:1-6 (O cîntare a lui David.) Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă 
de nimic. 2 El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă; 3 îmi 
înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, 
căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie. 5 Tu îmi întinzi masa în 
faţa protivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de 
dă peste el. 6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, 



şi voi locui în Casa Domnului pînă la sfîrşitul zilelor mele.
Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v'o dau cum o dă lumea. Să nu vi 

se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.
Filipeni 4:7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile 

şi gîndurile în Hristos Isus.
Proverbe 3:24 Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, şi cînd vei dormi, somnul îţi va fi 

dulce.
Psalmi 4:8 Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte 

deplină în locuinţa mea.
Psalmi 33:18 Iată, ochiul Domnului priveşte peste ceice se tem de El, peste ceice 

nădăjduiesc în bunătatea Lui,
Romani 5:2 Lui 'i datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de 

har, în care sîntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.
Isaia 55:12 Da, veţi ieşi cu bucurie, şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile 

vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din cîmpie vor bate din 
palme.

Ioan 16:22 Tot aşa şi voi: acum sînteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăş, 
inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.

Luca 12:9 dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, va fi lepădat şi el 
înaintea îngerilor lui Dumnezeu.

Matei 10:30 Cît despre voi, pînă şi perii din cap, toţi vă sînt număraţi.
Isaia 54:10 Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea 

nu se va muta dela tine,  şi  legămîntul  Meu de pace nu se va clătina,  zice 
Domnul, care are milă de tine.``

Matei 11:28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Cantarea Cantarilor 2:10 Prea iubitul meu vorbeşte şi-mi zice: Scoală-te, iubito, şi 

vino, frumoaso!
Osea 2:14 ,,Deaceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustie, şi-i voi vorbi pe 

placul inimii ei.
Osea 2:19,20 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin 

neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; 20 te voi logodi cu Mine prin 
credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul!

Exod 3:14 Dumnezeu a zis lui Moise:  ,,Eu sînt Cel ce sînt.``  Şi a adăugat: ,,Vei 
răspunde copiilor lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte,Eu sînt`, m'a trimes la 
voi.``

Osea 13:4  Dar  Eu  sînt  Domnul,  Dumnezeul  tău,  din  ţara  Egiptului  încoace.  Tu 
cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, şi nu este alt Mîntuitor afară de 
Mine.

Ioan 15:14 Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
Apocalipsa 3:20  Iată  Eu  stau  la  uşă,  şi  bat.  Dacă  aude  cineva  glasul  meu  şi 

deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
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