
Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Yuhanna 15:9  Baba'nın beni  sevdiği  gibi,  ben de sizi  sevdim. 
Benim sevgimde kalın.

Yesaya 43:1  Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim 
veren RAB şimdi şöyle  diyor: Korkma, çünkü seni kurtardım, 
Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

Yeremya 1:5  Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım 
seni.  Doğmadan  önce  seni   ayırdım,  Uluslara  peygamber 
atadım.

Yuhanna  15:16   Siz  beni  seçmediniz,  ben  sizi  seçtim.  Gidip 
meyve  veresiniz,  meyveniz  de   kalıcı  olsun  diye  sizi  ben 
atadım.  Öyle  ki,  benim adımla Baba'dan ne   dilerseniz  size 
versin.

3  Johanna 1:2   Sevgili  kardeşim,  canın  gönenç içinde  olduğu 
gibi, her bakımdan sağlıklı  ve gönenç içinde olman için dua 
ediyorum.

Yesaya 43:4  Gözümde değerli ve saygın olduğun, Seni sevdiğim 
için,  senin  yerine   insanlar,  Canın  karşılığında  halklar 
vereceğim.

Yeremya 31:3  Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir 
sevgiyle  sevdim,  Bu   nedenle  sevecenlikle  seni  kendime 
çektim.

Hosea 11:8  Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim 
ederim seni, ey İsrail?  Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım? 
Seni  nasıl  Sevoyim'e  çeviririm?   Yüreğim  değişti  içimde, 
Alevlendi acıma duygularım.

Yuhanna 3:16  Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 
Oğlu'nu  verdi.  Öyle   ki,  O'na  iman  edenlerin  hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yesaya 49:15  Ama RAB, Kadın emzikteki  çocuğunu unutabilir 
mi? diyor, Rahminden çıkan  çocuktan sevecenliği esirger mi? 
Kadın unutabilir, Ama ben seni asla  unutmam.



Yesaya  49:16   Bak,  adını  avuçlarıma  kazıdım,  Duvarlarını 
gözlüyorum sürekli.

Yesaya 41:13  Çünkü sağ elinden tutan, `Korkma, sana yardım 
edeceğim' diyen Tanrın RAB  benim.

Matta 28:20  size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. 
İşte ben, dünyanın sonuna  dek her an sizinle birlikteyim.

Yuhanna 14:1  Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da 
iman edin.

Yesaya  41:14   Ey  Yakup  soyu,  toprak  kurdu,  Ey  İsrail  halkı, 
korkma!  Sana  yardım  edeceğim   diyor  RAB,  Seni  kurtaran 
İsrail'in Kutsalı.

Yesaya  43:2   Suların  içinden  geçerken  seninle  olacağım, 
Irmakların  içinden geçerken  su boyunu aşmayacak.  Ateşin 
içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni  yakmayacak.

Mezmurlar 23:1  RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz.
Mezmurlar 23:2  Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,  Sakin suların 

kıyısına götürür.
Mezmurlar 23:3  İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda 

öncülük eder.
Mezmurlar  23:4   Karanlık  ölüm  vadisinden  geçsem  bile, 

Kötülükten  korkmam.  Çünkü  sen   benimlesin.  Çomağın, 
değneğin güven verir bana.

Mezmurlar  23:5   Düşmanlarımın  önünde  bana  sofra  kurarsın, 
Başıma yağ sürersin, Kâsem  taşıyor.

Mezmurlar 23:6  Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek 
beni, Hep RAB'bin evinde  oturacağım.

Yuhanna 14:27  Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi 
veriyorum.  Ben  size   dünyanın  verdiği  gibi  vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Filipililer  4:7   O  zaman  Tanrı'nın  her  kavrayışı  aşan  esenliği 
Mesih  İsa  aracılığıyla   yüreklerinizi  ve  düşüncelerinizi 
koruyacaktır.

S Ozdeyisler 3:24  Korkusuzca yatar, Tatlı tatlı uyursun.
Mezmurlar 4:8  Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya 

RAB, Güvenlik içinde  tutarsın beni.



Mezmurlar  33:18   Ama RAB'bin  gözü  kendisinden korkanların, 
Sevgisine umut bağlayanların  üzerindedir;

Romalilar 5:2  İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, 
imanla  kavuştuk  ve   Tanrı'nın  yüceliğine  erişmek umuduyla 
övünüyoruz.

Yesaya 55:12  Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. 
Dağlar,  tepeler  önünüzde  sevinçle  çığıracak,  Kırdaki  bütün 
ağaçlar alkış tutacak.

Yuhanna 16:22  Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama 
sizi  yine  göreceğim.  O   zaman  yürekten  sevineceksiniz. 
Sevincinizi kimse sizden alamaz.

Luka 12:9  Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi 
de Tanrı'nın melekleri  önünde inkâr edilecek.

Matta 10:30  Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.
Yesaya  54:10   Dağlar  yerinden  kalksa,  tepeler  sarsılsa  da 

Sadakatim  senin  üzerinden   kalkmaz,  Esenlik  antlaşmam 
sarsılmaz Diyor sana merhamet eden RAB.

Matta 11:28  Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, 
ben size rahat  veririm.

Ezgiler 2:10  Sevgilim şöyle dedi: Kalk, gel aşkım, güzelim.
Hosea 2:14  İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla 

dostça konuşacağım.
Hosea 2:19  Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, Doğruluk, 

adalet, sevgi, merhamet  temelinde Seninle evleneceğim.
Hosea  2:20   Sadakatle  seninle  evleneceğim,  RAB'bi 

tanıyacaksın.
Cikis 3:14  Tanrı, Ben Ben'im dedi, İsrailliler'e de ki, `Beni size 

Ben Ben'im diyen  gönderdi.'
Hosea  13:4   Ama  seni  Mısır'dan  çıkaran  Tanrın  RAB  benim, 

Benden başka tanrı   tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı 
yoktur.

Yuhanna 15:14  Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım 
olursunuz.

Vahiy  3:20   İşte  kapıda durmuş,  kapıyı  çalıyorum.  Biri  sesimi 
işitir ve kapıyı açarsa,  onun yanına gireceğim; ben onunla, o 



da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.
Yuhanna 15:9  Baba'nın beni  sevdiği  gibi,  ben de sizi  sevdim. 

Benim sevgimde kalın.
Yesaya 43:1  Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim 

veren RAB şimdi şöyle  diyor: Korkma, çünkü seni kurtardım, 
Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

Yeremya 1:5  Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım 
seni.  Doğmadan  önce  seni   ayırdım,  Uluslara  peygamber 
atadım.

Yuhanna  15:16   Siz  beni  seçmediniz,  ben  sizi  seçtim.  Gidip 
meyve  veresiniz,  meyveniz  de   kalıcı  olsun  diye  sizi  ben 
atadım.  Öyle  ki,  benim adımla Baba'dan ne   dilerseniz  size 
versin.

3  Johanna 1:2   Sevgili  kardeşim,  canın  gönenç içinde  olduğu 
gibi, her bakımdan sağlıklı  ve gönenç içinde olman için dua 
ediyorum.

Yesaya 43:4  Gözümde değerli ve saygın olduğun, Seni sevdiğim 
için,  senin  yerine   insanlar,  Canın  karşılığında  halklar 
vereceğim.

Yeremya 31:3  Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir 
sevgiyle  sevdim,  Bu   nedenle  sevecenlikle  seni  kendime 
çektim.

Hosea 11:8  Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim 
ederim seni, ey İsrail?  Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım? 
Seni  nasıl  Sevoyim'e  çeviririm?   Yüreğim  değişti  içimde, 
Alevlendi acıma duygularım.

Yuhanna 3:16  Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 
Oğlu'nu  verdi.  Öyle   ki,  O'na  iman  edenlerin  hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yesaya 49:15  Ama RAB, Kadın emzikteki  çocuğunu unutabilir 
mi? diyor, Rahminden çıkan  çocuktan sevecenliği esirger mi? 
Kadın unutabilir, Ama ben seni asla  unutmam.

Yesaya  49:16   Bak,  adını  avuçlarıma  kazıdım,  Duvarlarını 
gözlüyorum sürekli.

Yesaya 41:13  Çünkü sağ elinden tutan, `Korkma, sana yardım 



edeceğim' diyen Tanrın RAB  benim.
Matta 28:20  size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. 

İşte ben, dünyanın sonuna  dek her an sizinle birlikteyim.
Yuhanna 14:1  Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da 

iman edin.
Yesaya  41:14   Ey  Yakup  soyu,  toprak  kurdu,  Ey  İsrail  halkı, 

korkma!  Sana  yardım  edeceğim   diyor  RAB,  Seni  kurtaran 
İsrail'in Kutsalı.

Yesaya  43:2   Suların  içinden  geçerken  seninle  olacağım, 
Irmakların  içinden geçerken  su boyunu aşmayacak.  Ateşin 
içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni  yakmayacak.

Mezmurlar 23:1  RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz.
Mezmurlar 23:2  Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,  Sakin suların 

kıyısına götürür.
Mezmurlar 23:3  İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda 

öncülük eder.
Mezmurlar  23:4   Karanlık  ölüm  vadisinden  geçsem  bile, 

Kötülükten  korkmam.  Çünkü  sen   benimlesin.  Çomağın, 
değneğin güven verir bana.

Mezmurlar  23:5   Düşmanlarımın  önünde  bana  sofra  kurarsın, 
Başıma yağ sürersin, Kâsem  taşıyor.

Mezmurlar 23:6  Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek 
beni, Hep RAB'bin evinde  oturacağım.

Yuhanna 14:27  Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi 
veriyorum.  Ben  size   dünyanın  verdiği  gibi  vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Filipililer  4:7   O  zaman  Tanrı'nın  her  kavrayışı  aşan  esenliği 
Mesih  İsa  aracılığıyla   yüreklerinizi  ve  düşüncelerinizi 
koruyacaktır.

S Ozdeyisler 3:24  Korkusuzca yatar, Tatlı tatlı uyursun.
Mezmurlar 4:8  Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya 

RAB, Güvenlik içinde  tutarsın beni.
Mezmurlar  33:18   Ama RAB'bin  gözü  kendisinden korkanların, 

Sevgisine umut bağlayanların  üzerindedir;
Romalilar 5:2  İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, 



imanla  kavuştuk  ve   Tanrı'nın  yüceliğine  erişmek umuduyla 
övünüyoruz.

Yesaya 55:12  Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. 
Dağlar,  tepeler  önünüzde  sevinçle  çığıracak,  Kırdaki  bütün 
ağaçlar alkış tutacak.

Yuhanna 16:22  Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama 
sizi  yine  göreceğim.  O   zaman  yürekten  sevineceksiniz. 
Sevincinizi kimse sizden alamaz.

Luka 12:9  Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi 
de Tanrı'nın melekleri  önünde inkâr edilecek.

Matta 10:30  Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.
Yesaya  54:10   Dağlar  yerinden  kalksa,  tepeler  sarsılsa  da 

Sadakatim  senin  üzerinden   kalkmaz,  Esenlik  antlaşmam 
sarsılmaz Diyor sana merhamet eden RAB.

Matta 11:28  Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, 
ben size rahat  veririm.

Ezgiler 2:10  Sevgilim şöyle dedi: Kalk, gel aşkım, güzelim.
Hosea 2:14  İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla 

dostça konuşacağım.
Hosea 2:19  Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, Doğruluk, 

adalet, sevgi, merhamet  temelinde Seninle evleneceğim.
Hosea  2:20   Sadakatle  seninle  evleneceğim,  RAB'bi 

tanıyacaksın.
Cikis 3:14  Tanrı, Ben Ben'im dedi, İsrailliler'e de ki, `Beni size 

Ben Ben'im diyen  gönderdi.'
Hosea  13:4   Ama  seni  Mısır'dan  çıkaran  Tanrın  RAB  benim, 

Benden başka tanrı   tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı 
yoktur.

Yuhanna 15:14  Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım 
olursunuz.

Vahiy  3:20   İşte  kapıda durmuş,  kapıyı  çalıyorum.  Biri  sesimi 
işitir ve kapıyı açarsa,  onun yanına gireceğim; ben onunla, o 
da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.

Yuhanna 15:9  Baba'nın beni  sevdiği  gibi,  ben de sizi  sevdim. 
Benim sevgimde kalın.



Yesaya 43:1  Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim 
veren RAB şimdi şöyle  diyor: Korkma, çünkü seni kurtardım, 
Seni adınla çağırdım, sen benimsin.

Yeremya 1:5  Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım 
seni.  Doğmadan  önce  seni   ayırdım,  Uluslara  peygamber 
atadım.

Yuhanna  15:16   Siz  beni  seçmediniz,  ben  sizi  seçtim.  Gidip 
meyve  veresiniz,  meyveniz  de   kalıcı  olsun  diye  sizi  ben 
atadım.  Öyle  ki,  benim adımla Baba'dan ne   dilerseniz  size 
versin.

3  Johanna 1:2   Sevgili  kardeşim,  canın  gönenç içinde  olduğu 
gibi, her bakımdan sağlıklı  ve gönenç içinde olman için dua 
ediyorum.

Yesaya 43:4  Gözümde değerli ve saygın olduğun, Seni sevdiğim 
için,  senin  yerine   insanlar,  Canın  karşılığında  halklar 
vereceğim.

Yeremya 31:3  Ona uzaktan görünüp şöyle dedim: Seni sonsuz bir 
sevgiyle  sevdim,  Bu   nedenle  sevecenlikle  seni  kendime 
çektim.

Hosea 11:8  Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim 
ederim seni, ey İsrail?  Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım? 
Seni  nasıl  Sevoyim'e  çeviririm?   Yüreğim  değişti  içimde, 
Alevlendi acıma duygularım.

Yuhanna 3:16  Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik 
Oğlu'nu  verdi.  Öyle   ki,  O'na  iman  edenlerin  hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yesaya 49:15  Ama RAB, Kadın emzikteki  çocuğunu unutabilir 
mi? diyor, Rahminden çıkan  çocuktan sevecenliği esirger mi? 
Kadın unutabilir, Ama ben seni asla  unutmam.

Yesaya  49:16   Bak,  adını  avuçlarıma  kazıdım,  Duvarlarını 
gözlüyorum sürekli.

Yesaya 41:13  Çünkü sağ elinden tutan, `Korkma, sana yardım 
edeceğim' diyen Tanrın RAB  benim.

Matta 28:20  size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. 
İşte ben, dünyanın sonuna  dek her an sizinle birlikteyim.



Yuhanna 14:1  Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da 
iman edin.

Yesaya  41:14   Ey  Yakup  soyu,  toprak  kurdu,  Ey  İsrail  halkı, 
korkma!  Sana  yardım  edeceğim   diyor  RAB,  Seni  kurtaran 
İsrail'in Kutsalı.

Yesaya  43:2   Suların  içinden  geçerken  seninle  olacağım, 
Irmakların  içinden geçerken  su boyunu aşmayacak.  Ateşin 
içinde yürürken yanmayacaksın, Alevler seni  yakmayacak.

Mezmurlar 23:1  RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz.
Mezmurlar 23:2  Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,  Sakin suların 

kıyısına götürür.
Mezmurlar 23:3  İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda 

öncülük eder.
Mezmurlar  23:4   Karanlık  ölüm  vadisinden  geçsem  bile, 

Kötülükten  korkmam.  Çünkü  sen   benimlesin.  Çomağın, 
değneğin güven verir bana.

Mezmurlar  23:5   Düşmanlarımın  önünde  bana  sofra  kurarsın, 
Başıma yağ sürersin, Kâsem  taşıyor.

Mezmurlar 23:6  Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek 
beni, Hep RAB'bin evinde  oturacağım.

Yuhanna 14:27  Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi 
veriyorum.  Ben  size   dünyanın  verdiği  gibi  vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Filipililer  4:7   O  zaman  Tanrı'nın  her  kavrayışı  aşan  esenliği 
Mesih  İsa  aracılığıyla   yüreklerinizi  ve  düşüncelerinizi 
koruyacaktır.

S Ozdeyisler 3:24  Korkusuzca yatar, Tatlı tatlı uyursun.
Mezmurlar 4:8  Esenlik içinde yatar uyurum, Çünkü yalnız sen, ya 

RAB, Güvenlik içinde  tutarsın beni.
Mezmurlar  33:18   Ama RAB'bin  gözü  kendisinden korkanların, 

Sevgisine umut bağlayanların  üzerindedir;
Romalilar 5:2  İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, 

imanla  kavuştuk  ve   Tanrı'nın  yüceliğine  erişmek umuduyla 
övünüyoruz.

Yesaya 55:12  Sevinçle çıkacak, Esenlikle geri götürüleceksiniz. 



Dağlar,  tepeler  önünüzde  sevinçle  çığıracak,  Kırdaki  bütün 
ağaçlar alkış tutacak.

Yuhanna 16:22  Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama 
sizi  yine  göreceğim.  O   zaman  yürekten  sevineceksiniz. 
Sevincinizi kimse sizden alamaz.

Luka 12:9  Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi 
de Tanrı'nın melekleri  önünde inkâr edilecek.

Matta 10:30  Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.
Yesaya  54:10   Dağlar  yerinden  kalksa,  tepeler  sarsılsa  da 

Sadakatim  senin  üzerinden   kalkmaz,  Esenlik  antlaşmam 
sarsılmaz Diyor sana merhamet eden RAB.

Matta 11:28  Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, 
ben size rahat  veririm.

Ezgiler 2:10  Sevgilim şöyle dedi: Kalk, gel aşkım, güzelim.
Hosea 2:14  İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla 

dostça konuşacağım.
Hosea 2:19  Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, Doğruluk, 

adalet, sevgi, merhamet  temelinde Seninle evleneceğim.
Hosea  2:20   Sadakatle  seninle  evleneceğim,  RAB'bi 

tanıyacaksın.
Cikis 3:14  Tanrı, Ben Ben'im dedi, İsrailliler'e de ki, `Beni size 

Ben Ben'im diyen  gönderdi.'
Hosea  13:4   Ama  seni  Mısır'dan  çıkaran  Tanrın  RAB  benim, 

Benden başka tanrı   tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı 
yoktur.

Yuhanna 15:14  Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım 
olursunuz.

Vahiy  3:20   İşte  kapıda durmuş,  kapıyı  çalıyorum.  Biri  sesimi 
işitir ve kapıyı açarsa,  onun yanına gireceğim; ben onunla, o 
da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.
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