
Agape Písma Slovak- God's Love Letter Scriptures

Ján 15:9 Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej 
láske!

Izaiáš 43:1 Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, 
ktorý  ťa utvoril,  Izraelu:  Neboj  sa,  lebo som ťa vykúpil:  povolal  som ťa 
tvojím menom; môj si ty!

Jeremiáš 1:5 Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si 
vyšiel zo života, posvätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.

Ján 15:16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil 
som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za 
čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.

3 Jánov 1:2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by si 
bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.

Izaiáš 43:4 Preto, že si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny, a ja ťa 
milujem, a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu.

Jeremiáš 31:3 Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem ťa večnou láskou, 
preto ti ustavične činím milosť.

Hozeáš 11:8  Jako ťa mám vydať, Efraime? Jako ťa mám ta dať, Izraelu? 
Jako ťa mám vydať, aby si bol ako Adama? Jako ťa učiniť ako Ceboim? 
Moje srdce sa obrátilo vo mne; moja sústrasť je vzrušená všetka dovedna.

Ján 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Izaiáš 49:15,16 Či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala 
nad plodom svojho života? Ale aj keby ony zabudly, ja ťa nezabudnem. 16 
Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl, tvoje múry sú vždycky predo mnou.

Izaiáš 41:13  Lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som  ťa pojal za tvoju pravicu, 
ktorý ti hovorím: Neboj sa, ja ti pomôžem!



Matúš 28:20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Ján 14:1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

Izaiáš 41:14 Neboj sa  červíku Jakobov, hŕstko Izraelova! Ja ti pomôžem, 
hovorí Hospodin, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov.

Izaiáš 43:2 Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia 
ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.

Žalmy 23:1-6  Žalm  Dávidov.  Hospodin  je  môj  pastier;  nebudem  mať 
nedostatku.  2  Pasie  ma  na  zelených  pažitiach;  vodí  ma  popri  tichých 
vodách. 3 Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre 
svoje meno. 4 Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, 
lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. 5 Pripravuješ predo 
mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj 
pohár preteká. 6 Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni 
môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.

Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva 
svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Filipským 4:7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše 
srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Príslovia 3:24  Keď  ľahneš,  nebudeš  sa  strachovať,  ale  budeš  ležať  a 
odpočívať, a tvoj sen bude sladký.

Žalmy 4:9 V pokoji oboje: i  ľahnem i budem spať, lebo ty, Hospodine, mi 
sám dáš bývať bezpečne.

Žalmy 33:18 Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, 
ktorí očakávajú na jeho milosť,

Rimanom 5:2 skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v 
ktorej stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej.

Izaiáš 55:12 Lebo s radosťou vyjdete a v pokoji doprevadení budete. Vrchy 
a brehy budú jasať pred vami, a všetky stromy poľa budú tlieskať rukami.

Ján 16:22 A tak aj vy teraz pravda máte zármutok, ale vás zase uvidím, a 



vaše srdce sa bude radovať, a vašej radosti nevezme nikto od vás.

Lukáš 12:9 Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zaprený pred anjelmi 
Božími.

Matúš 10:30 Ale vám sú ešte aj len všetky vlasy na hlave spočítané!

Izaiáš 54:10 Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú so svojho miesta, ale 
moja milosť neustúpi od teba, a smluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí 
tvoj zľutovník Hospodin. 

Matúš 11:28 Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám 
dám odpočinutie.

Pieseň 2:10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Nože vstaň, moja priateľko, 
moja krásna, a poď!

Hozeáš 2:14,19,20 Preto hľa,  ja  ju  prehovorím a vyvediem ju na púšť a 
budem hovoriť k jej srdcu. 19 A zasnúbim si ťa na večnosť a zasnúbim si ťa 
v spravedlivosti a v súde, v milosti a v mnohom zľutovaní 20 a zasnúbim si 
ťa vo vernosti, a poznáš Hospodina.

2 Mojžišova 3:14 A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: 
Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám.

Hozeáš 13:4 Ale ja som Hospodin, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme, a Boha 
krome mňa si nepoznal, ani nieto spasiteľa mimo mňa.

Ján 15:14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem.

Zjavenie 3:20  Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj 
hlas a otvoril  by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so 
mnou.
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