
Agape Mga Kasulatan - God's Love Letter Scriptures

Juan 15:9  Sama  sa  paghigugma  kanako  sa  Amahan,  ako  sa  ingon 
nahigugma kaninyo; pabilin kamo diha sa akong gugma.

Isaias  43:1  Apan  karon  kini  mao  ang  giingon  ni  Jehova  nga  nagbuhat 
kanimo,  Oh  Jacob,  ug  siya  nga  nag-umol  kanimo,  Oh  Israel:  Ayaw 
kahadlok, kay nalukat ko na ikaw; natawag ko na ikaw pinaagi sa imong 
ngalan, ikaw ako man.

Jeremias 1:5 Sa wala pa ikaw buhata nako diha sa tiyan naila ko na ikaw, 
ug sa wala pa ikaw mogula sa tagoangkan gibalaan ko na ikaw; gitudlo 
ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasud.

Juan 15:16  Kamo  wala  magpili  kanako,  hinonoa  ako  mao  ang  nagpili 
kaninyo  ug  nagtudlo  kaninyo  aron  managpanglakaw  kamo  ug 
managpamunga, ug magalungtad ang inyong bunga; aron nga pinaagi sa 
akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga 
inyong pangayoon kaniya.

3 Juan 1:2 Hinigugma, gipanghinaut ko nga magamauswagon unta ikaw sa 
tanang  butang  ug  nga  magamaayo  ka  sa  panglawas,  maingon  sa 
nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag.

Isaias 43:4 Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw, ug dungganan, ug 
gihigugma  ko  ikaw;  tungod  niini  magahatag  ako  sa  mga  tawo  puli 
kanimo, ug mga katawohan ilis sa imong kinabuhi.

Jeremias 31:3 Si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako, nga nagaingon : Oo, 
gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan: busa uban sa 
mahigugmaong-kalolot gidani ko ikaw.

Oseas 11:8  Unsaon  ko  pagbiya  kanimo,  Oh  Ephraim?  unsaon  ko 
pagsalikway kanimo, Oh Israel? unsaon ko paghimo kanimo nga ingon sa 
Adma? unsaon ko pagpatindog kanimo maingon sa Zeboim? sa sulod 
nako nabalhin ang akong kasingkasing, ang akong mga kalooy nasilaub 
pagtingub.

Juan 3:16 Ug nahibaloan nato ang gugma pinaagi niini: kay siya mihatag 
man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato; ug kinahanglan 
nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa 
mga igsoon.

Isaias 49:15,16 Malimot ba ang usa ka babaye sa iyang masuso nga bata, 
nga  dili  siya  magabaton  ug  kalooy  sa  anak  nga  lalake  sa  iyang 
tagoangkan?  oo,  kini  sila  mahikalimot  tingali,  apan  ako  dili  gayud 
malimot kanimo. 16 Ania karon, ako na ikaw nga gisilsil sa mga palad sa 
akong mga kamot; ang imong kuta ania kanunay sa akong atubangan.

Isaias 41:13 Kay ako, si Jehova nga imong Dios, mokupot sa imong kamot 
nga  too,  nga  magaingon  kanimo:  Ayaw  kahadlok;  ako  magatabang 



kanimo.
Mateo 28:20 Ang pagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga mga butang 

nga bisan unsa nga akong gisugo kaninyo: ug, ania karon, ako magauban 
kaninyo sa kanunay, bisan ngadto sa katapusan sa kalibutan. Amen.

Juan 14:1 “Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig 
kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako. 

Isaias 41:14 Ayaw kahadlok, ikaw ulod nga Jacob, ug kamong mga tawo sa 
Israel;  ako  magatabang  kanimo,  miingon  si  Jehova,  ug  ang  imong 
Manunubos mao ang Balaan sa Israel.

Isaias  43:2  Sa  diha  nga  ikaw  magaubog  sa  mga  tubig,  ako  magauban 
kanimo; ug sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo: sa diha nga 
ikaw  magalakaw  latas  sa  kalayo,  ikaw  dili  masunog,  ni  ang  kalayo 
mosilaub diha kanimo.

Mga Salmo 23:1-6  Si Jehova mao ang akong magbalantay; Walay makulang 
kanako. 2 Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw; 
Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. 3 Gipalig-on 
niya  ang  akong  kalag:  Ginamandoan  niya  ako  sa  mga  dalan  sa 
pagkamatarung  tungod  sa  iyang  ngalan.  4  Oo,  bisan  magalakaw ako 
latas sa walog sa landong sa kamatayon, Ako walay kahadlok sa bisan 
unsa nga dautan; Kay ikaw nagauban kanako; Ang imong baras ug ang 
imong  sungkod,  kini  nagapalig-on  kanako.  5  Ikaw  nagaandam  ug 
pagkaon sa atubangan ko tinambongan sa akong mga kaaway: Gidihog 
mo ang akong ulo sa lana; Ang akong copa nagaawas. 6 Sa pagkamatuod 
ang kaayo ug ang mahigugmaong-kalolot magasunod kanako sa adlaw 
ngatanan sa akong kinabuhi; Ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa 
walay katapusan.

Juan 14:27 Kaninyo ibilin  ko ang kalinaw;  kaninyo ihatag ko ang akong 
kalinaw.  Hatagan ko kamo niini  dili  sama sa  hinatagan sa kalibutan. 
Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.

Filipos  4:7  Ug  ang  kalinaw sa  Dios,  nga  lapaw sa  tanang  pagpanabut, 
magabantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna 
diha kang Cristo Jesus.

Mga Panultihon 3:24 Sa diha nga ikaw mohigda, dili ka malisang: Oo , ikaw 
mohigda, ug ang imong pagkatulog matam-is.

Mga Salmo 4:8 Sa pakigdait magahigda ako, ug magakatulog ako: Kay ikaw 
lamang, Jehova, ang nagapapuyo kanako sa walay kabilinggan.

Mga Salmo 33:18 Ania karon, ang mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga 
nagakahadlok  kaniya,  Sa  ibabaw  sa  mga  nagasalig  sa  iyang 
mahigugmaong-kalolot;

Roma 5:2 Pinaagi kaniya nakabaton kitag agianan paingon niining maong 
grasya nga atong ginabarugan, ug kita nagakalipay sa atong paglaum sa 
pakig-ambit sa himaya sa Dios.



Isaias 55:12 Kay kamo manggula uban ang kalipay, ug pagamandoan uban 
sa pakigdait: ang mga bukid ug mga bungtod mohunat sa pag-awit sa 
imong atubangan; ug ang tanang kakahoyan sa kapatagan mopagakpak 
sa ilang mga kamot.

Juan 16:22 Sa ingon niana usab, may kasakit kamo karon, apan makigkita 
ra  ako  kaninyo  pag-usab,  ug  unya  ang  inyong  mga  kasingkasing 
managkalipay,  ug  wala  unyay  bisan  kinsa  nga  magakuha  sa  inyong 
kalipay gikan kaninyo.

Lucas 12:9  apan  ang  dili  moila  kanako  sa  atubangan  sa  mga tawo dili 
pagailhon sa atubangan sa mga manolunda sa Dios.

Mateo 10:30 Bisan pa gani ang mga buhok sa inyong ulo naihap ang tanan.
Isaias  54:10  Kay  ang  mga  bukid  kaha  mapapha,  ug  ang  mga  bungtod 

mabalhin; apan ang mahigugmaong-kalolot dili mobulag kanimo, ni ang 
akong tugon sa pakigdait  mabalhin,  nagaingon si  Jehova nga adunay 
kalooy kanimo.

Mateo 11:28 Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug 
papahulayon ko kamo.

Awit sa mga Awit 2:10 Ang akong hinigugma misulti, ug miingon kanako, 
Tindog gugma ko, maanyag ko, ug umari ka.

Oseas 2:14,19,20  Busa,  ania  karon,  siya  hayloon  ko,  ug  dad-on  ko  siya 
ngadto sa kamingawan, ug sultihan ko siya sa madanihon. 19 Ug ikaw 
pangasaw-on  ko  nga  kanako  gayud  sa  walay  katapusan:  oo,  ikaw 
pangasaw-on ko nga kanako gayud sa pagkamatarung, ug sa justicia, ug 
sa mahigugmaong-kalolot, ug sa mga kalooy. 20 Ikaw pangasaw-on ko 
gayud sa pagkamatinumanon; ug ikaw makaila kang Jehova.

Exodo 3:14 Ug mitubag ang Dios kang Moises: AKO MAN ANG MAO AKO: Ug 
miingon siya:  Mao kini  ang igaingon mo sa mga anak sa Israel:  AKO 
MAN, mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo.

Oseas 13:4 Bisan pa niana ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagkuha 
kanimo gikan sa yuta sa Egipto; ug dili mo pag-ilhon ang dili dios, kondili 
ako lamang , ug gawas kanako walay laing manluluwas

Juan 15:14 Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo 
kaninyo.

Gipadayag 3:20 Tan-awa, nagatingdog ako sa pultahan ug nagatuktok; kon 
may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli  sa pultahan,  kaniya 
mosulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya uban 
kanako.
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