
Agape   Писання   - God's Love Letter Scriptures  

Іван 15:9 Як Отець полюбив Мене, так і Я полюбив вас. Перебувайте в 
любові Моїй!

Ісая 43:1 А тепер отак каже Господь,  що створив тебе,  Якове,  і  тебе 
вформував, о Ізраїлю: Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім'я 
твоє, Мій ти!

Єремія  1:5  Ще поки тебе вформував в  утробі  матерній,  Я  пізнав був 
тебе,  і  ще  поки  ти  вийшов  із  нутра,  тебе  посвятив,  дав  тебе  за 
пророка народам!

Іван 15:16 Не ви Мене вибрали, але Я вибрав вас, і вас настановив, щоб 
ішли ви й приносили плід,  і  щоб плід  ваш зостався,  щоб дав вам 
Отець, чого тільки попросите в Імення Моє.

3 Івана 1:2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб 
був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.

Ісая 43:4 Через те, що ти став дорогий в Моїх очах, шанований став, й Я 
тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою.

Єремія  31:3  Здалека Господь з'явився мені  та  й  промовив:  Я  вічним 
коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю!

Осія 11:8 Як тебе Я, Єфреме, віддам, як видам тебе, о Ізраїлю? Як тебе 
Я віддам, як Адму, учиню тебе, мов Цевоїм? У Мені перевернулося 
серце Моє, розпалилася разом і жалість Моя!

Іван 3:16 Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.

Ісая 49:15,16 Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина 
утроби своєї? Та коли б вони позабували, то Я не забуду про тебе! 16 
Отож на долонях Своїх тебе вирізьбив Я, твої мури позавсіди передо 
Мною.

Ісая  41:13  Бо  Я  Господь,  Бог  твій,  що  держить  тебе  за  правицю  й 
говорить до тебе: Не бійся, Я тобі поможу!

Матвій 28:20 навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я 
перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь

Іван 14:1 Нехай серце вам не тривожиться!  Віруйте в  Бога,  і  в  Мене 
віруйте!

Ісая  41:14  Не  бійся,  ти  Яковів  черве,  ти  жменько  Ізраїлева:  Я  тобі 
поможу, говорить Господь, і твій Викупитель Святий Ізраїлів!

Ісая  43:2  Коли переходитимеш через води,  Я буду  з  тобою,  а  через 
річки  не  затоплять  тебе,  коли  будеш  огонь  переходити,  не 



попечешся, і не буде палити тебе його полум'я.
Псалми  23:1-6 Псалом  Давидів.  Господь  то  мій  Пастир,  тому  в 

недостатку  не  буду, 2  на  пасовиськах  зелених  оселить  мене,  на 
тихую воду мене запровадить! 3 Він душу мою відживляє, провадить 
мене ради Ймення Свого по стежках справедливости. 4 Коли я піду 
хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, 
бо Ти при мені,  Твоє жезло й Твій посох вони мене втішать! 5 Ти 
передо  мною  трапезу  зготовив  при  моїх  ворогах,  мою  голову  Ти 
намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття! 6 Тільки добро й 
милосердя  мене  супроводити  будуть  по  всі  дні  мого  життя,  а  я 
пробуватиму в домі Господньому довгі 

Іван 14:27 Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як 
дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!

Филип'ян 4:7 І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.

Приповісти 3:24 Якщо покладешся не будеш боятись, а ляжеш, то буде 
приємний твій сон.

Псалми 4:9 У спокої я ляжу, і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені 
жити безпечно!

Псалми 33:18 ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на 
милість Його покладає,

Римлян 5:2 через Якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що 
в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої.

Ісая 55:12 Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори й 
холми будуть тішитися перед вами співанням, і  всі  польові  дерева 
будуть плескати в долоні.

Іван 16:22 Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше 
радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме!

Лука 12:9 Хто ж Мене відцурається перед людьми, того відцураються 
перед Анголами Божими.

Матвій 10:30 А вам і волосся все на голові пораховано.
Ісая 54:10 Бо зрушаться гори й холми захитаються, та милість Моя не 

відійде  від  тебе,  і  заповіт  Мого  миру  не  захитається,  каже  твій 
милостивець, Господь.

Матвій  11:28  Прийдіть  до  Мене,  усі  струджені  та  обтяжені,  і  Я  вас 
заспокою!

Пісня над пісня 2:10 Мій коханий озвався й промовив до мене: Уставай 
же, подруго моя, моя красна, й до мене ходи!

Осія 2:16 Тому то ось Я намовлю її, і попроваджу її до пустині, і буду 
говорити до серця її.



Осія  2:21,22 І  заручуся  з  тобою  навіки,  і  заручуся  з  тобою 
справедливістю, і правосуддям, і милістю та любов'ю. 22 І заручуся з 
тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа.

Вихід 3:14 І сказав Бог Мойсеєві: Я Той, що є. І сказав: Отак скажеш 
Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас.

Осія 13:4 А Я Господь, Бог твій від краю єгипетського, і Бога, крім Мене, 
не будеш ти знати, і крім Мене немає Спасителя.

Іван 15:14 Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую.
Об'явлення 3:20 Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій 

голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він 
зо Мною.
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