
Belarus -   Agape   Пісаньне     - God's Love Letter Scriptures

Янa 15:9 Як палюбіў Мяне Айцец, і Я палюбіў вас; заставайцеся ў любові 
Маёй.

Ісая 43:1,2 - Эфэсцaў 2:10 Бо мы — твор Ягоны, створаныя ў Хрысьце Ісусе 
на добрыя ўчынкі, якія Бог загадзя прыгатаваў, каб мы ў іх хадзілі.

Ярэмію 1:5 - Галятaў 1:15 Калі ж спадабалася Богу, Які аддзяліў мяне ад 
улоньня маці маёй і паклікаў ласкай Сваёй,

Янa 15:16 Ня вы Мяне выбралі, але Я вас выбраў і паставіў вас, каб вы ішлі і 
прыносілі плод, і каб плод ваш заставаўся; каб тое, што папросіце ў Айца 
ў імя Маё, Ён даў вам.

3 Янa 1:2 Улюбёны! Малюся, каб ты быў здаровы і пасьпяховы ў-ва ўсім, як 
пасьпяховая душа твая.

Ісая 43:4 - 1 Пятрa 2:9,10 А вы — выбраны род, валадарнае сьвятарства, 
народ сьвяты, людзі, атрыманыя як удзел, каб абвяшчаць цноты Таго, Які 
паклікаў вас з цемры ў дзіўнае сьвятло Сваё, 10. некалі не народ, а цяпер 
— народ Божы; [некалі] не мілаваныя, а цяпер — памілаваныя.

Ярэмію 31:3 - Эфэсцaў 1:4 бо Ён выбраў нас у Ім да стварэньня сьвету, каб 
быць нам сьвятымі і беззаганнымі перад Ім у любові,

2 Цімафея 1:9 Які збавіў нас і паклікаў пакліканьнем сьвятым, не паводле 
ўчынкаў нашых, але паводле вызначэньня Свайго і ласкі, дадзенае нам у 
Хрысьце Ісусе перад вечнымі часамі,

Янa 3:16 Бо так палюбіў Бог сьвет, што Сына Свайго Адзінароднага аддаў, 
каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыцьцё вечнае.

Ісая 49:15,16; & Ісая 41:13,14; Осіі 11:8  
Лукi 12:32 Ня бойся, малы статак, бо Айцец ваш упадабаў даць вам 

Валадарства.
Мацьвея 28:20 навучаючы іх захоўваць усё, што Я загадаў вам. І вось, Я з 

вамі ў-ва ўсе дні да сканчэньня веку. Амэн.
Янa 14:1 Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верце ў Бога і верце ў Мяне.
Псальмаў 23:1 - Янa 10:11 Я — Пастыр добры. Добры пастыр аддае душу 

сваю за авечак,
Псальмаў 23:2 - Адкрыцьцё 7:17 бо Ягня, Які пасярод пасаду, будзе пасьвіць 

іх і вадзіць іх да жывых крыніцаў водаў, і выцярэ Бог усякую сьлязіну з 
вачэй іхніх.

Псальмаў 23:3,4 - Лукi 1:79 зьявіць [сьвятло] тым, што сядзяць у цемры і ў 
ценю сьмяротным, накіраваць ногі нашыя на шлях супакою.

Псальмаў 23:5,6 - 2 Карыньцянaў 1:10 Які і выбавіў нас ад так вялікай 
сьмерці, і выбаўляе, на Якога спадзяемся, што і яшчэ выбаўляць будзе

Філіпянaў 4:7 і супакой Божы, які вышэй за ўсякі розум, няхай захавае сэрцы 



вашыя і думкі вашыя ў Хрысьце Ісусе.
Прыпoвecьцi 3:24 Калі ляжаш спаць, ня будзеш мець страху, і калі засьнеш, 

сон твой будзе салодкі. (Псальмаў 4:8)
Янa 14:27 Супакой пакідаю вам, супакой Мой даю вам; ня так, як сьвет дае, Я

даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца вашае і не палохаецца.
Псальмаў 33:18 - 1 Пятрa 3:12 Бо вочы Госпада — на праведных, і вушы 

Ягоныя — да просьбаў іхніх, але аблічча Госпада — супраць тых, якія 
робяць ліхое.

Рымлянaў 5:2 праз Якога таксама маем вераю доступ да тае ласкі, у якой 
стаім і хвалімся надзеяй славы Божай.

Ісая 55:12 - Лукi 19:40 І, адказваючы, Ён сказаў ім: Кажу вам, што, калі яны 
замоўкнуць, дык камяні закрычаць.

Янa 16:22 Так і вы цяпер маеце смутак, але Я ўбачу вас ізноў, і ўзрадуецца 
сэрца вашае, і радасьці вашай ніхто не забярэ ў вас.

Лукi 12:9 а хто адрачэцца Мяне перад людзьмі, ад таго адракуцца перад 
анёламі Божымі.

Мацьвея 10:30 А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны.
Ісая 54:10 - Мацьвея 24:35 Неба і зямля прамінуць; а словы Мае не 

прамінуць.
Мацьвея 11:28-30 Прыйдзіце да Мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і Я 

дам вам супачынак. 29. Вазьміце ярмо Маё на сябе і навучыцеся ад Мяне,
бо Я — ціхі і пакорнага сэрца, і знойдзеце супачынак душам вашым. 30. Бо
ярмо Маё добрае, і цяжар Мой лёгкі.

Песьня Саламона 2:10 & Осіі 2:14,19,20 
2 Карыньцянaў 11:2 Бо я руплюся пра вас руплівасьцю Божай, бо я заручыў 

вас з адным Мужам, каб паставіць побач з Хрыстом чыстую дзеву.
Зыход 3:14 - Гебраяў 13:8 Ісус Хрыстос учора і сёньня Той Самы, і на вякі.
Осіі 13:4 - Дэei 4:12 і ні ў кім іншым няма збаўленьня, бо няма іншага імя пад 

небам, дадзенага людзям, у якім мусілі мы быць збаўленыя.
Янa 15:14 Вы — сябры Мае, калі робіце тое, што Я загадваю вам.
Янa 14:6 Кажа яму Ісус: Я ёсьць шлях, і праўда, і жыцьцё. Ніхто не 

прыходзіць да Айца, калі не праз Мяне.
Адкрыцьцё 3:20 Вось, стаю пры дзьвярах і стукаюся; калі хто пачуе голас 

Мой і адчыніць дзьверы, Я ўвайду да яго і буду вячэраць з ім, і ён — са 
Мною.
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