
Agape Skrift - God's Love Letter Scriptures

Johannes  15:9  Såsom  Fadern  har  älskat  mig,  så  har  ock  jag 
älskat eder; förbliven i min kärlek.

Jesaja 43:1 Men nu säger HERREN så, han som har skapat dig, 
Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta icke, ty jag har 
förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.

Jeremia 1:5 »Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, 
och  förrän  du  utgick  ur  modersskötet,  helgade  jag  dig;  jag 
satte dig till en profet för folken.»

Johannes 15:16 I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; 
och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära 
frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern 
må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn.

3 Johannes 1:2 Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl 
till med dig, och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock 
står väl till med din själ.

Jesaja 43:4 Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad 
och så älskad av mig, därför giver jag människor till lösen för 
dig och folk till lösen för ditt liv.

Jeremia 31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig:» Ja, 
med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min nåd 
förbliva över dig.

Hosea 11:8 Men huru skall jag kunna giva dig till pris, Efraim, och 
låta dig fara, Israel? Icke kan jag giva dig till pris såsom Adma 
och låta det gå dig såsom Seboim? Mitt  hjärta vänder sig i 
mig, all min barmhärtighet vaknar.

Johannes  3:16  Ty  så  älskade  Gud  världen,  att  han  utgav  sin 
enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall 
icke förgås, utan hava evigt liv.

Jesaja 49:15,16 Kan då en moder förgäta sitt barn, så att hon 
icke har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde 
förgäta sitt barn, så skulle dock jag icke förgäta dig. 16 Se, på 
mina händer har jag upptecknat dig; dina murar stå alltid inför 
mina ögon.

Jesaja 41:13 Ty jag är HERREN, din Gud, som håller dig vid din 



högra hand och som säger till dig: Frukta icke, jag hjälper dig.
Matteus 28:20 lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. 

Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»
Johannes 14:1 »Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron 

ock på mig.
Jesaja 41:14 Så frukta nu icke, du mask Jakob, du Israels lilla 

hop. Jag hjälper dig, säger HERREN; din förlossare är Israels 
Helige.

Jesaja 43:2 Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med 
dig,  eller  genom strömmar,  så  skola  de  icke  fördränka  dig; 
måste du än gå genom eld,  så skall  du ej  bliva svedd,  och 
lågorna skola ej förtära dig.

Psaltaren 23:1-6 En psalm av David. HERREN är min herde, mig 
skall intet fattas, 2 han låter mig vila på gröna ängar; han för 
mig till vatten där jag finner ro, 3 han vederkvicker min själ; 
han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. 4 Om jag ock 
vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med 
mig; din käpp och stav, de trösta mig. 5 Du bereder för mig ett 
bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och 
låter min bägare flöda över. 6 Godhet allenast och nåd skola 
följa  mig  i  alla  mina  livsdagar,  och  jag  skall  åter  få  bo  i 
HERRENS hus, evinnerligen.

Johannes 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver 
jag eder;  icke giver jag eder den såsom världen giver.  Edra 
hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Filipperbrevet 4:7 Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, 
bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Ordspråksboken 3:24 När  du lägger  dig,  skall  intet  förskräcka 
dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött.

Psaltaren 4:9 I  frid  vill  jag lägga mig ned,  och i  frid  skall  jag 
somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.

Psaltaren 33:18 Se, HERRENS öga är vänt till  dem som frukta 
honom, till dem som hoppas på hans nåd;

Romarbrevet 5:2 -genom vilken vi ock hava fått tillträde till den 
nåd  vari  vi  nu  stå-och  vi  berömma  oss  i  hoppet  om  Guds 
härlighet.

Jesaja 55:12 Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I 
föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I 



gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.
Johannes 16:22 Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se 

eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall 
taga eder glädje ifrån eder.

Lukas 12:9 Men den som förnekar mig inför människorna,  han 
skall ock bliva förnekad inför Guds änglar.

Matteus  10:30  Men  på  eder  äro  till  och  med  huvudhåren 
allasammans räknade.

Jesaja 54:10 Ja, om än bergen vika bort och höjderna vackla, så 
skall  min nåd icke vika ifrån  dig och mitt  fridsförbund icke 
vackla, säger HERREN; din förbarmare.

Matteus  11:28  Kommen  till  mig,  I  alla  som arbeten  och  ären 
betungade, så skall jag giva eder ro.

Höga Visan 2:10 Min vän begynner tala, han säger till mig:» Stå 
upp, min älskade, du min sköna, och kom hitut.

Hosea  2:14 Se,  fördenskull  vill  jag  locka  henne bort  och  föra 
henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne.

Hosea 2:19,20 Och jag skall trolova mig med dig för evig tid; jag 
skall  trolova  mig  med dig  rättfärdighet  och  rätt,  i  nåd  och 
barmhärtighet.  20 Ja, i  trofasthet skall  jag trolova mig med 
dig, och du skall så lära känna HERREN.

2 Moseboken 3:14 Gud sade till Mose:» Jag är den jag är.» Och 
han sade vidare:» Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har 
sänt mig till eder.

Hosea  13:4  Men  jag  är  HERREN,  din  Gud,  alltsedan  du  var  i 
Egyptens land; utom mig vet du ej av någon Gud, och ingen 
annan frälsare finnes än jag.

Johannes 15:14 I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder 
eder.

Uppenbarelse 3:20 Se, jag står för dörren och klappar; om någon 
lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till 
honom och hålla måltid med honom och han med mig.
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