
Agape Soratra Masina - God's Love Letter Scriptures

Jaona 15:9 Tahaka ny nitiavan'ny Ray Ahy no nitiavako anareo; tomoera 
amin'ny fitiavako ianareo.

Isaia 43:1 Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain'i Jehovah, Izay nahary 
anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra ianao, fa efa 
nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao.

Jereremia 1:5 Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa 
fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko 
sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena.

Jaona 15:16 Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka 
nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny 
vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo 
amin'ny anarako na inona na inona.

3 Jaona 1:2 Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama 
amin'ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny 
fanahinao ihany.

Isaia 43:4 Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady 
tiako, dia olona no omeko ho solonao, ary firenena ho solon'ny ainao.

Jeremia 31:3 Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe: 
Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako 
famindram-po ho anao.

Hosea 11:8 Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra 
anao, ry Isiraely! Hataoko ahoana e no fanao anao ho tahaka an'i Adma! 
Hataoko ahoana e no fametraka anao ho tahaka an'i Zeboima! Onena ny 
foko, mafy loatra ny alaheloko.

Jaona 3:16 Fa toy izao izay rehetra mino Azy no nitiavan'Andriamanitra izao 
tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very, fa hanana 
fiainana mandrakizay.

Isaia 49:15,16 Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy 
hamindra fo amin'ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino 
ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. 16 Indro, efa vitako 
tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo 
anatrehako mandrakariva.

Isaia 41:13 Fa Izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny tananao 
ankavanana, dia ilay manao aminao hoe: Aza matahotra, Izaho no 
hamonjy anao.

Matio 28:20 sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako 
anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-



pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao.
Jaona 14:1 Aza malahelo ny fonareo; minoa an'Andriamanitra, ary minoa 

Ahy koa.
Isaia 41:14 Aza matahotra ianao, ry Jakoba kankana, dia ianareo, ry 

Isiraely olom-bitsy, Izaho no hamonjy anao, hoy Jehovah, Ary ny Iray 
Masin'ny Isiraely no Mpanavotra anao.

Isaia 43:2 Raha mita ny rano ianao, dia homba anao Aho; Ary raha mita ny 
ony ianao, dia tsy hanafotra anao izy; Raha mandeha mamaky ny afo 
ianao, dia tsy ho may, Ary tsy hirehitra aminao ny lelafo;

Salamo 23:1-6 Psaume de David. 1 [Ny Mpiandry Tsara] Salamo nataon'i 
Davida. Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, 2 
Mampandry ahy amin'ny ahi-maitso Izy; mitondra ahy eo amoron'ny rano 
fialan-tsasatra Izy. 3 Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy 
amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Izy. 4 Eny, na dia 
mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy 
hatahotra ny loza aho, fa Hianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny 
tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy. 5 Mamelatra latabatra eo anoloako 
eo imason'ny fahavaloko Hianao; manosotra diloilo ny lohako Hianao; ny 
kapoakako feno dia feno. 6 Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no 
hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon'i 
Jehovah andro lava aho.

Jaona 14:27 fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin'ny Ray 
amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy 
hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.

Filipiana 4:7 Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra noho ny 
fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy 
Jesosy.

Ohabolana 3:24 Tsy hatahotra ianao, raha mandry; Eny, handry ianao, ary 
ho mamy ny torimasonao.

Salamo 4:8 Handry amin'ny fiadanana aho, ka dia hatory miaraka amin'izay, 
satria Hianao, Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy 
manana ahiahy.

Salamo 33:18 Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia 
izay manantena ny famindram-pony,

Romana 5:2 Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny 
finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika 
hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra.

Isaia 55:12 Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no 
hitondrana anareo; ny tendrombohitra sy ny havoana hahavelona hoby eo 
alohanareo, ary ny hazo rehetra any an-tsaha hitehatanana.

Jaona 16:22 Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo 
indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny 



fifalianareo aminareo.
Lioka 12:9 Fa izay mandà Ahy eo anatrehan'ny olona, dia holavina kosa izy 

eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra.
Matio 10:30 Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa.
Isaia 54:10 Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika 

aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-peko, ary tsy 
hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao.

Matio 11:28-30 Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra 
sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. 29 Ento ny 
ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po 
Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. 30 Fa mora ny 
ziogako, ary maivana ny entako. 

SoS 2:10 Niteny ny malalako ka nanao tamiko hoe: Mitsangàna, ry 
tompokovavy havako, ry tsara tarehiko, ka andeha ary!

Hosea 2:14,19,20 Ary hofongorako ny voalobony sy ny aviaviny, izay 
nataony hoe: Tangiko avy tamin'ireo lehilahiko ireto, ary hataoko ho 
tonga ala ireny ka hohanin'ny bibidia. 19 Fa hesoriko amin'ny vavany ny 
anaran'ireo Bala, ka tsy hotsarovana amin'ny anarany intsony ireo. 20 
Ary raha mby amin'izany andro izany, Izaho dia hanao fanekena ho azy 
amin'ny bibidia sy amin'ny voro-manidina ary amin'ny biby mandady sy 
mikisaka amin'ny tany; Ary hotapatapahiko tsy hisy amin'ny tany intsony 
ny tsipìka sy ny sabatra ary ny fiadiana, dia hataoko mandry fahizay izy;

Eksodosy 3:14 Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: IZAHO, IZAY IZY 
HATRIZAY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY. Ary hoy koa Izy: Izao no 
holazainao amin'ny Zanak'Isiraely: IZAHO IZAY Izy no efa naniraka ahy 
ho atỳ aminareo.

Hosea 13:4 Fa Izaho no Jehovah Andriamanitrao hatrany amin'ny tany 
Egypta, ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy Izaho ianao, sady tsy 
misy mpamonjy afa-tsy Izaho.

Jaona 15:14 Hianareo no sakaizako, raha manao araka izay andidiako 
anareo.

Apokalypsy 3:20 Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka 
mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia 
hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.
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