
Agape Shkrimi - God's Love Letter Scriptures

Gjohi 15:9 Sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam 
dashur juve; qëndroni në dashurinë time.

Isaia 43:1 Por tani kështu thotë Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që 
të ka formuar, o Izrael: "Mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, 
të kam thirrur me emër; ti më përket mua.

Jeremia 1:5 "Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të 
kam  njohur;  para  se  ti  të  dilje  nga  barku  i  saj,  të  kam 
shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve".

Gjohi 15:16 Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur 
juve; dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të 
jetë i qëndrueshëm, që, çfarëdo gjë që t'i kërkoni Atit në emrin 
tim, ai t'jua japë.

3 Gjohi 1:2 Shumë i dashur, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo 
gjë dhe të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti 
yt.

Isaia 43:4 Sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar, dhe unë 
të dua, unë jap njerëz për ty dhe popuj në këmbim të jetës sate.

Jeremia 31:3 Shumë kohë më parë Zoti m'u shfaq duke thënë: "Po, 
të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam 
tërhequr me dashamirësi.

Osea 11:8 Si mund të të braktis, o Efraim, ose të të lë në dorë të të 
tjerëve,  o  Izrael?  Si  mund  të  të  bëj  si  Admahu,  ose  të  të 
katandis  si  Tseboimi?  Zemra  ime  ngashërohet  brenda  meje, 
dhemshuria ime ndizet e tëra.

Gjohi 3:16 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të 
vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por 
të ketë jetë të përjetshme.

Isaia 49:15,16 "A mundet një grua të harrojë foshnjen e gjirit dhe 
të mos i vijë keq për fëmijën e barkut të saj? Edhe sikur ato të 
të harrojnë, unë nuk do të harroj. 16 Ja, unë të kam gdhendur 
mbi pëllëmbët e duarve të mia; muret e tua më rrinë gjithnjë 
para syve.

Isaia 41:13 Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, të zë nga dora e djathtë 
dhe të them: "Mos u frikëso, unë të ndihmoj".

Mateu 28:20 dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë 
ju kam urdhëruar.  Dhe ja,  unë jam me ju gjithë ditët,  deri  në 



mbarim të botës. Amen''.
Gjohi  14:1  ``Zemra  juaj  mos  u  trondittë;  besoni  në  Perëndi  dhe 

besoni edhe në mua!
Isaia 41:14 "Mos u frikëso, o krimb i Jakobit, o njerëz të Izraelit! 

Unë të  ndihmoj,"  thotë Zoti;  "Shpëtimtari  yt  është  i  Shenjti  i 
Izraelit.

Isaia 43:2 Kur do të kalosh përmes ujërave unë do të jem me ty, 
ose do të kalosh lumenjtë, nuk do të të mbytin; kur do të ecësh 
nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të të konsumojë.

Psalmet 23:1-6 Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. 2 
Ai më çon në kullota me bar të njomë, më drejton pranë ujërave 
që të çlodhin. 3 Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e 
drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij. 4 Edhe sikur të 
ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga 
asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë 
ato që më japin zemër. 5 Ti shtron para meje tryezën në prani të 
armiqve të mi; ti vajos kokën time me vaj; kupa ime po derdhet. 
6 Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët 
e jetës ime; dhe unë do të banoj  në shtëpinë e Zotit  ditë të 
gjata.

Gjohi 14:27 Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua 
jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u 
frikësoftë.

Filipianëve 4:7  Dhe  paqja  e  Perëndisë,  që  ia  tejkalon  çdo 
zgjuarësie,  do  të  ruajë  zemrat  tuaja  dhe  mendjet  tuaja  në 
Krishtin Jezus.

Fjalët e urta 3:24 Kur do të biesh për të fjetur, nuk do të kesh frikë; 
po, do të biesh dhe gjumi yt do të jetë i ëmbël.

Psalmet 4:8 Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle,  sepse ti 
vetëm, o Zot, më mban në siguri.

Psalmet 33:18 Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, 
mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij,

Romakëve 5:2 me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, 
hyrjen  në  këtë  hir  në  të  cilin  qëndrojmë  të  patundur  dhe 
mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë.

Isaia 55:12 Sepse ju do të niseni me gëzim dhe do t'ju kthejnë në 
paqe.  Malet  dhe  kodrat  do  të  shpërthejnë  në  britma  gëzimi 
përpara jush dhe tërë drurët e fushave do të duartrokasin.

Gjohi 16:22 Kështu edhe ju tani jeni në dhembje, por unë do t'ju 
shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do 



t'ua heqë gëzimin tuaj.
Luka  12:9  Por  ai  që  do  të  më  mohojë  përpara  njerëzve,  do  të 

mohohet përpara engjëjve të Perëndisë.
Mateu 10:30 Sa për ju, madje edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës 

suaj janë të numëruara.
Isaia 54:10 Edhe sikur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin 

nga  vendi,  dashuria  ime  nuk  do  të  largohet  prej  teje  as 
besëlidhja e paqes nuk do të hiqet, thotë Zoti, që ka dhëmbshuri 
për ty.

Mateu  11:28  Ejani  tek  unë,  o  ju  të  gjithë  të  munduar  dhe  të 
rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje.

Kantiku Kantikëve 2:10 I dashuri im më ka folur dhe më ka thënë: 
"Çohu, mikja ime, e bukura ime, dhe eja!

Osea 2:14 "Prandaj, ja, unë do ta tërheq pas meje, do ta çoj në 
shkretëtirë dhe do t'i flas zemrës së saj.

Osea 2:19,20 Do të fejohesh me mua përjetë; do të fejohesh me 
mua në drejtësi, në paanshmëri, në mirësi dhe në dhembshuri. 
20 Do të fejohesh me mua në besnikëri,  dhe ti do të njohësh 
Zotin.

Eksodi 3:14 Perëndia i tha Moisiut: "UNÉ JAM AI QÉ JAM". Pastaj 
tha: "Do t'u thuash kështu bijve të Izraelit: "UNÉ JAM-i më ka 
dërguar tek ju"".

Osea 13:4 "Megjithatë unë jam Zoti,  Perëndia yt, që nga vendi i 
Egjiptit; ti nuk duhet të pranosh tjetër Perëndi veç meje dhe nuk 
ka tjetër Shpëtimtar jashtë meje.

Gjohi 15:14 Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj.
Zbulesa  3:20  Ja,  unë  qëndroj  te  dera  dhe  trokas;  nëse  dikush 

dëgjon zërin tim dhe të hapë derën, unë do të hyj tek ai dhe do 
të ha darkë me të dhe ai me mua.
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