
Koya - Agape - God's Love Letter Scriptures

యోవాననింక 15:9 తపప్పె నానన్ పేమిసస్తాటు ననన్న గూడ మీమిన పేమిసనాన్. మీ పనిం్్రొ 
మనింథాన నా పేమతె నలకడగా మనింథాట.

యేసయూ 43:1,2 - ఎపేసురర్కిన 2:10 మనాడు థేమటె పననింగాసి మినాడ; బారతుకు 
మనించి పననింగు తునింగనానింక కరసుస్తా యేసు థోరనింపినె థేమనిండు మనాన తునింగగ. మనించి 
పననింగు తునింగవాలె ఇనింజోరె ఓనిండు వాటన మునెన్న తయూయ్యూర్ తునింగి మిన.

ఎరెమియూ 1:5 - గలాతియురర్కినీరె 1:15 అథథ్దె అయోయ్యూక, ననన్న నా ఎవావ్వాన డొకర్కితె మతస్తా
రోజిననించి థేమనిండు నానన్ వేరె తాసస్తా. ఓనిండు ఓన దయతిన పయుసి నానన కరనింగగ.

యోవాననింక 15:16 మీరు నానన్ తెలుసుర్కినిండిలల్లీర గన ననన్న మీమిన తెలుసుర్కిటట్టాన్. మీరు 
నా పదటె తపప్పెన బేదు తలిపితీరో థానన ఓనిండు మీకు ఈదనానింక మీరు అనింజి బెసర్కిటక 
మనింథాన పనిండి ఆదవాలినింజి మీమిన ఏరప్పెరసస్తాన్.

3 యోవాననింక 1:2 నాకు పేమగా మనిందనోన, నమమ్మ ఆతామ్మతె ననిండుగ బతకనాటు, పతిథానింటె 
మనించిగ బతకవాలె ఇనింజి పాదన తునింగనాన్.

యేసయూ 43:4 - 1 పేతురు 2:9,10 అతుకు మీమిన పాపమ్ ఇనింథాన ఈకడథ్దెననించి రచచ్చన 
ఇనింథాన వెనన్నలతిక కరనింగగ థేమటె గునతిన కెతస్తానానింక ఓనిండు మీమిన తెలుసుర్కిటట్టా. 
మీరతుకు ఓన కులతస్తారాసి మినీర. రాజు అతస్తా ఓనక పన 10 ఒరొపటుట్టా మీరు థేమటె 
జనాకనా మనింథిలల్లీర. గన ఇనింజె ఓన జనమాసి మినీర. ఒరొ పటుట్టా ఓనిండు మీ పనిం్్రొ దయ 
తపిసిలల్లీ, గన ఇనింజె ఓనిండు మీ పనిం్్రొ దయ తపిసి మిన.

ఎరెమియూ 31:3 - ఎపేసురర్కిన 1:4 మనాడు ఓన మునన్న సుబబ్బరనింగా, తపప్పె ఇలల్లీవారగ 
వేరాసి మనిందవాలె ఇనింజి, పూరావ్వాతె ఈ లకతిన తునింగక మునెన్న కరసుస్తాన థోరనింపినె్ె 
మనాన తెలుసుకుటట్టా.

2 తీమోతి 1:9 మన మనించి పననింగిన పయుసి పబు మనాన రచిచ్చసకునిండ, ఓన దయ 



ఉథేథ్దె్ేసతిన పయుసి మనాన రచిచ్చసి, ఓనసనింక వేరాసి బతకనానింక మనాన కరనింగగ. ఆ 
దయతిన కరసుస్తా యేసున థోరనింపినె ఈ లకమ్ తునింగక మునెన్న పబు మనకర్కితస్తా.

యోవాననింక 3:16 థేమనిండు ఈ లకతె మనింథాన మనసురర్కిన బెచచ్చ పేమిసన. అనింతార్కిటె 
ఓన ఒరోనిండే మరర న మనానింక ఇతస్తా. బేన అతుకు ఓన పనిం్్రొ నమమ్మకమ్ తాసితస్తానిండొ, 
ఓనిండు పాడసి థాయకునింట బెసర్కిటక బతిక మనింతస్తా.

ఓసియూ 11:8; యేసయూ 49:15,16; & యేసయూ 41:13,14 

లూక 12:32 గాబటట్టా చినన్న మనిందతిన వెరదమాట, మీకు థేసతిన ఈదవాలె ఇనింజి మీ 
తపప్పెనక సమమ్మతి మినింథ.

మతస్తాయు 28:20 ననన్న మీకు కెతస్తానవనింతా ఓరు పాటసి నడదనానింక ఓరక కెలాల్లీట. ఇథోథ్దె, ఈ 
లకతె ఆకరథాక అనన్న రోజిర్కినె ననన్న మీతటె కలియు మనింతాన్ ఇనింజోరె ఓరతటె కెతస్తా. 
ఆమెన్.

యోవాననింక 14:1 యేసు ఓన సిసూరర్కిన ఊడి ఈలా కెతస్తా: మీ రుదయతె మీరు కనింగార్ 
పరగకీర. ఆయూయ్యూలతస్తా థేమటన నమామ్మట. నానన గూడ నమామ్మట.

కీరగన పసస్తాకతె 23:1 - యోవాననింక 10:11 ననెన్న మనించి గలల్లీ బోయునిండు. మనించి గలల్లీ 
బోయునిండతస్తా ననన్న గరెర న కపాడనానింక నాటెసనింక నా పానతిన వాటతాస్తా్తన్.

కీరగన పసస్తాకతె 23:2 - Revelation 7:17 పీటతె నడుమ మనింథాన గరెర  పిలల్లీ ఈరన 
నడిపిసి బెసర్కిటక మనింథాన ఊట ఏతగగ్గ నడిపిసిత. థేమనిండే ఈర కనిండుర్కినరు అనింతా 
ఉమిమ్మత ఇనింజోరె కెతస్తా.

కీరగన పసస్తాకతె 23:3,4 - లూక 1:79 మన కలిర్కిన మనించి అరథ నడిపిసనానింక, థేమటె గపప్పె
పేమతిన పయుసి, పరలకతెననించి మనానింక పనింగువీయు కలమ్ వాసి మినింథ ఇనింజోరె 
కెతస్తా.

కీరగన పసస్తాకతె 23:5,6 - 2 కొరనింతురర్కినీరె 1:10  ఓనిండు అసువనింట సవిననించి గూడ 
మామిన తపిప్పెసస్తా, ఇనింజెటక గూడ తపిప్పెసరె మిన; ఇనింక మునెన్నటక గూడ తపిప్పెసిత ఇనింజి 
ఓనన నమిమ్మ మినామ్.



పిలిపియురర్కినీర 4:7 అసర్కి, అనన్న తెలివినింక గపప్పెనింగా మనింథాన థేమటె సనింతి, మీ 
రుదయకన, మీ తలానింపకన కరసుస్తా యేసునమటె బదథ్దెరనింగ కపాడబరెగ.

థాసవాట 3:24 & కీరగన పసస్తాకతె 4:8 - యోవాననింక 14:27 సనింతిన మీసనింక విడిసి 
థయుతాన్. నా సనింతినె మీకు ఈసనాన్. ఈ లకతె మనింథాన మనసురుర్కి ఈదనాటు 
ననన్న మీకు ఈదటమ్ ఇలాల్లీన్. గాబటట్టా మీ రుదయూతె కనింగార్ వెరగకీర.

కీరగన పసస్తాకతె 33:18 - 1 పేతురు 3:12 బారతుకు పబున కనిండుర్కి నీతిమనింతురర్కిన 
ఊడనా. ఓన కెమకు ఓరు తునింగాన మొరకన కనింజనా. కీడు తునింగనోరక పబున మొకమ్ 
కోపనింగ మనింతెస్తా్ె.

రోమియురుర్కి 5:2 మనాడు యేసు కరసుస్తాన థోరనింపతె నమమ్మకమ్ కలియు మినాడ గాబటట్టా 
థేమటె గపప్పెతనాతె పాలివారయుతాడ ఇనింథాన ఆస మనమటె మనిందనింథాన పయుసి 
మనానింక బెచచ్చ కుసలి కలగనింథ.

యేసయూ 55:12 - లూక 19:40 గన ఓనిండు: ఈరు కొట మతుకు ఈ కలుర్కి కయుతా 
ఇనింజి మీకు కెచచ్చనాన్ ఇనింజోరె కెతస్తా.

యోవాననింక 16:22 ఆలాకె మీరు గూడ ఇనింజె దుకర్కిసరె మినీర. ననన్న మలల్లీ వాసి మీమిన 
ఊడితాస్తాన్. అసర్కి మీరు బెచచ్చ కుసలెథ్దె మనింతీర. బేనోగూడ మీయగగ్గ మనింథాన కుసలిథ్దెన 
తీసథాలరు.

లూక 12:9 మనసురర్కిన మునెన్న నానన పనోన్నన ఇనింజి కెతస్తానోనన ననన్న గూడ పనోన్నన 
ఇనింజి థేమటె దూతాకన మునెన్న కెయుతాన్.

మతస్తాయు 10:30 మీ తలకయుథ మనింథాన కెలుర్కి అనింతా లెకర్కి వాట మినా, గాబటట్టా 
వెరథ్దెమాట.

యేసయూ 54:10 - మతస్తాయు 24:35 ఆకసమ్ బూమి మాయతాస్తా, గన నా మాట అతుకు 
బెసర్కిగూడ మాయో.

మతస్తాయు 11:28-30  బాదపరసి బరువిన మోసరె మతస్తా జనాకనీరె, మీరనింథోరు నాయగగ్గ 
వనిం్్రాట; ననన్న మీకు సొకుర్కి తీరసస్తాన్. 29 ననన్న తగిగ్గసి మనిందనోనిండుగ, నమమ్మలమ్ 



మనిందనోనిండుగ మినాన్. నా కనిండిటన మి పనిం్్రొ వాటుకుననింజి నాయగగ్గ నరుర్సుకునటు. 
అసర్కి మీ పానకనింక సొకుర్కి వెయులతె. 30 నా కనిండి సులుమగా మనిందనదుథ్దె, నా బరుమ 
తెలికగా మనిందనదుథ్దె.

సలమోన 2:10 & ఓసియూ 2:14,19,20 

2 కొరనింతురర్కినీరె 11:2  ననన్న మీమిన సుబబ్బరమతస్తా కనయ్యూ పేకటగా కరసుస్తా ఇనింథాన ఒరొటె 
ముతాప్పెనక పతనమ్ తునింగి ఈదవాలె ఇనింజి, మీసనింక థేమటె సకతి థోరనింపినె పటుట్టాదల 
పయుసి మినాన్.

Exodus 3:14 - యూదునిండున 13:8 యేసు కరసుస్తా ననెన్న, ననిండు బెసర్కిటక మారోవానిండుగా 
మిన.

ఓసియూ 13:4 - Acts 4:12 ఓన థోరనింపిన పాపతెననించి రచచ్చన కలిగితె గన ఇనింక వేరె 
బేనోన థోరనింపినె అయయ్యూ; ఆకసతె ఇడుప నలెథ్దె పనిం్్రొ మనింథాన మనసురర్కినమటె 
రచిచ్చసన్ననింక ఓన పథటె తపాప్పె ఇనింక వేరె బేనోనన పథేరు ఈథిలెల్లీ ఇనింజోరె కెతస్తా.

యోవాననింక 15:14 ననన్న మీకు ఆగిన్నయపిసస్తా్తటు మీరు తునింగుగకు, అసర్కి మీరు నా 
జతగాకయుతీర.

యోవాననింక 14:6 థానక యేసు: ననెన్న థేమటగగ్గ థాయూన అఅ్రర ఆసి మినాన్, ననెన్న నజమ్ 
కెతస్తానోనిండు, ననెన్న పానమ్ ఈదనోనిండసి మినాన్. నా థోరనింపినె అనింథోరు అయూయ్యూనగగ్గ 
థాయవాలె.

Revelation 3:20 ఇథోథ్దె, తలుప దగగ్గర నచిచ్చ తనన్ననాన్; ఒరోనిండు నా లనింగు కనింజి, తలుప 
తీసుస్తాకు ఓనగగ్గ ననన్న అనింజి, ఓనతటె థోడ తినింతాన్. ఓనిండు గూడ నాతటె కలియు థోడ 
తినింత.
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