
Agape Raštai - God's Love Letter Scriptures

Joną 15:9 Kaip mane Tėvas pamilo, taip ir Aš jus pamilau. Pasilikite mano 
meilėje!

Izaijo 43:1 Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave, Jokūbai, ir padarė tave, 
Izraeli: “Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano.

Jeremijo 1:5  “Pažinau  tave  prieš  tau  gimstant,  pašventinau  tave  ir 
paskyriau pranašu tautoms”.

Joną 15:16 Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad 
eitumėte,  duotumėte vaisių ir  jūsų vaisiai  išliktų,kad ko tik prašytumėte 
Tėvą mano vardu, Jis jums duotų.

3 Jono 1:2 Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad 
būtum sveikas,taip, kaip gerai sekasi tavo sielai.

Izaijo 43:4 Kadangi tu esi brangus mano akyse, Aš vertinu ir myliu tave. Aš 
atiduosiu žmones už tave ir tautas už tavo gyvybę.

Jeremijo 31:3 Dar prieš tai man pasirodė Viešpats, sakydamas: “Aš amžina 
meile tave pamilau, todėl esu tau ištikimas.

Ozėjo 11:8 Kaipgi paliksiu tave, Efraimai, kaip atstumsiu tave, Izraeli? Ar 
galiu  tau  padaryti  kaip  Admai,  ar  galiu  su  tavimi  pasielgti  kaip  su 
Ceboimais? Mano širdis suminkštėjo, jaučiu tau gailestį.

Joną 3:16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, 
kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Izaijo 49:15,16  “Ar  gali  moteris  užmiršti  savo  kūdikį,  nepasigailėti  savo 
sūnaus? Jei ji ir užmirštų, tačiau Aš neužmiršiu tavęs. 16 Aš įrašiau tave į 
savo rankos delną, tavo sienos visada yra mano akyse.

Izaijo 41:13 Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas,  laikysiu tavo dešinę ranką ir 
sakysiu: ‘Nebijok, Aš tau padėsiu!’

Matą 28:20 mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš 



esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen”.

Joną 14:1 “Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievątikėkite ir mane!

Izaijo 41:14 Nebijok, tu kirmėle Jokūbai, jūs Izraelio žmonės! Aš padėsiu 
tau”,sako Viešpats, tavo atpirkėjas, Izraelio Šventasis.

Izaijo 43:2 Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins 
tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Psalmynas 23:1-6 Viešpats yra mano ganytojasaš nestokosiu. 2 Jis paguldo 
mane  žaliuojančiose  ganyklose,  veda  mane  prie  tylių  vandenų. 3 Jis 
atgaivina mano sielą,  veda mane teisumo takais dėl savo vardo.  4 Nors 
eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi.  Tavo 
lazda bei Tavo ramstis nuramina mane. 5 Tu paruoši man stalą mano priešų 
akivaizdoje,  aliejumi  man  patepi  galvą,  mano  taurė  sklidina. 6 Tikrai, 
gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš 
gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.

Joną 14:27 Aš palieku jums ramybę,  duodu jums savo  ramybę.  Ne kaip 
pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.

Filemonui 4:7 Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų 
širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Patarlių 3:24 Atsigulęs nebijosi, ir tavo miegas bus saldus.

Psalmynas 4:8  Atsigulu  ramus ir  užmiegu,  nes Tu vienintelis,  Viešpatie, 
leidi man saugiai gyventi.

Psalmynas 33:18 Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia 
Jo gailestingumo,

Romiečiams 5:2 per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir 
džiaugiamės Dievo šlovės viltimi.

Izaijo 55:12  Jūs  išeisite  linksmi,  ir  ramybė  lydės  jus.  Kalnai  ir  kalvos 
džiūgaus jūsų akivaizdoje ir laukų medžiai plos rankomis.

Joną 16:22 Taip ir jūs dabar nuliūdę, bet Aš vėl jus pamatysiu; ir jūsų širdys 
džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.

Luką 12:9 O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo 



angelų akivaizdoje.

Matą 10:30 O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti.

Izaijo 54:10 Kalnai gali griūti ir kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs 
nebepasitrauks ir mano ramybės sandora tavęs nepaliks”,sako Viešpats.

Matą 11:28 Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš 
jus atgaivinsiu.

Giesmių Giesmės 2:10 Mano mylimasis man kalba: “Kelkis, mano mylimoji, 
mano gražuole, ateik!

Ozėjo 2:14,19,20  “Aš  ją  viliosiu,  išvesiu  į  dykumą ir  paguosiu  ją. 19  Aš 
susižadėsiu  su  tavimi  amžiams,  susižadėsiu  teisume  ir  teisingume, 
malonėje  ir  gailestingume.  20  Susižadėsiu  su  tavimi  ištikimybėje,  ir  tu 
pažinsi Viešpatį.

Išėjimo 3:14 Dievas tarė Mozei: “AŠ ESU, KURIS ESU. Sakyk izraelitams: ‘AŠ 
ESU mane siuntė pas jus’ ”.

Ozėjo 13:4  “Aš  esu  Viešpats,  tavo  Dievas  nuo  dienų  Egipto  krašte.  Tu 
nepažinsi kito dievo, tik mane, nes be manęs nėra gelbėtojo.

Joną 15:14 Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau.

Apreiškimas 3:20 Štai Aš stoviu prie durų ir  beldžiu: jei kas išgirs mano 
balsą ir  atvers duris,  Aš pas jį  užeisiu  ir  vakarieniausiu su juo,  o jis su 
manimi.
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