
Agape הכתוב - God's Love Letter Scriptures

15:9  יוחנן פי-על הבשורה

כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃

43:1  ישעה

ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה׃

1:5  ירמיה

בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

15:16  יוחנן פי-על הבשורה

 לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום
והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃

1:2  השלי יוחנן של השלישית אגרתו
חביבי חפצי הוא כי ייטב לך בכל דבר ותחזק כאשר טוב לך בנפשך׃

43:4  ישעה

מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

31:3  ירמיה

מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד׃

11:8  הושע

 איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד
נכמרו נחומי׃

3:16  יוחנן פי-על הבשורה

 כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין
בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

49:15,16  ישעה  

התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך׃

הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד׃

41:13  ישעה

כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃

28:20  מתי פי-על הבשורה

 ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם



אמן

14:1  יוחנן פי-על הבשורה

אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו׃

41:14  ישעה

אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל׃

43:2  ישעה

כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃

23:1-6  תהילים

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃

בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃

נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃

תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃

14:27  יוחנן פי-על הבשורה

 שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם
ואל יחת׃

4:7  הפיליפי-אל השליח פולוס אגרת

ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃

3:24  משלי

אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

4:8  תהילים

בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃

33:18  תהילים

הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃

5:2  הרומיים-אל השליח פולוס אגרת

 אשר בידו מצאנו באמונה מבוא אל החסד הזה אשר אנחנו עמדים בו ונתהלל בתקות כבוד
האלהים׃

55:12  ישעה

 כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו



כף׃

16:22  יוחנן פי-על הבשורה

וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃

12:9  לוקס פי-על הבשורה

ואשר יכחש בי לפני האדם הוא יכחש לפני מלאכי אלהים׃

10:30  מתי פי-על הבשורה

ואתם גם שערות ראשכם נמנות כלן׃

54:10  ישעה

 כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר
מרחמך יהוה׃

11:28  מתי פי-על הבשורה

לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃

2:10  השירים שיר

ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך׃

2:14  הושע

לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃

2:19,20  הושע

וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים׃

וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה׃

3:14 שמות

ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם׃

13:4  הושע

ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי׃

15:14  יוחנן פי-על הבשורה

ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃

3:19  התגלות

 אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי
ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃
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