
Hiligaynon - Agape   Kasulatan   - God's Love Letter Scriptures

Juan 15:9 Kon ano ang paghigugma sang Amay sa akon pareho man sina
ang akon paghigugma sa inyo. Pabilin kamo sa akon gugma.

Isaias 43:1 Pero karon amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga nagtuga sa
imo, O Israel: “Indi ka magkahadlok kay luwason ko gid ikaw; gintawag
ko ikaw sa imo ngalan, kag akon ikaw.

Jeremias 1:5 “Sa wala ko pa ikaw maporma sa tiyan sang imo iloy ginpili ko
na ikaw. Sa wala ka pa matawo ginseparar ko na ikaw. Ginpili ko ikaw
bilang isa ka propeta sa mga nasyon.”

Juan  15:16 Indi kamo ang nagpili sa akon kundi ako ang nagpili sa inyo.
Ginpili ko kamo agod maglakat kag magpamunga sing mga bunga nga
nagapadayon; agod ang bisan ano nga inyo pangayuon sa Amay sa akon
ngalan ihatag niya sa inyo.

3 Juan 1:2 Kabay pa nga maayo ang imo lawas kag ang imo kahimtangan
dira, subong nga nahibaluan ko nga maayo ang imo espirituhanon nga
kahimtangan.

Isaias 43:4 Itugyan ko ang iban nga mga katawhan sa baylo mo, tungod kay
bilidhon  kag  dungganon  ka  sa  akon  panulok,  kag  tungod  kay
ginahigugma ko ikaw.

Jeremias  31:3  Sang  una,  nagpakita  ang  Ginoo  sa  mga  Israelinhon  kag
nagsiling,  “Ginahigugma ko  gid  kamo sang  wala  sing  katapusan  nga
gugma. Sa akon kaayo, ginpapalapit ko kamo sa akon.

Hoseas 11:8 “Mga taga-Israel,  indi ko mahimo nga sikwayon kamo ukon
pabay-an na lang. Indi ko mahimo nga laglagon kamo sing bug-os pareho
sang ginhimo ko sa mga banwa sang Adma kag Zeboim. Indi maagwanta
sang akon balatyagon nga himuon ini sa inyo. Naluoy gid ako sa inyo.

Juan 3:16 Kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tao sa kalibutan, amo
gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan
sin-o nga magtuo sa iya indi  mawala kundi  hatagan sang kabuhi nga
wala sing katapusan.

Isaias 49:15,16 Pero nagsabat ang Ginoo, “Malipat bala ang isa ka iloy sa
iya anak? Indi niya bala pagkabalak-an ang iya ginbata? Bisan malipat
siya,  indi  gid  ako malipat  sa  inyo!  16 “O Jerusalem indi  ko gid ikaw
malimtan. Ginsulat ko ang imo ngalan sa akon mga palad. Ginahunahuna
ko permi nga mapatindog liwat ang imo mga pader.

Isaias 41:13 Kay ako, ang Ginoo nga imo Dios, nagapabakod sa imo kag
nagasiling sa imo nga indi ka magkahadlok kay buligan ko ikaw.

Mateo 28:20 Tudlui ninyo sila nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa



inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan
sang kalibutan.”

Juan 14:1 Nagsiling si Jesus sa ila, “Indi kamo magsagi palibog. Magsalig
kamo sa Dios kag magsalig man kamo sa akon.

Isaias 41:14 Bisan gamay ka lang kag maluya, indi ka magkahadlok kay ako
mismo ang magabulig sa imo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini. Ako
ang imo Manluluwas, ang balaan nga Dios sang Israel.

Isaias 43:2 Kon mag-agi ka sa tubig, magaupod ako sa imo. Kon magtabok
ka sa mga suba indi ka malumos. Kon mag-agi  ka sa kalayo, indi ka
mapaso; ang dabdab sini indi makaano sa imo.

Salmo  23:1-6  Ikaw,  Ginoo,  amo  ang  akon  manugbantay,  gani  indi  ako
pagkulangon. 2 Daw pareho ako sa karnero nga ginapapahuway mo sa
palahalban nga bugana sang hilamon kag ginatuytuyan sa malinaw nga
tubig. 3 Ginapabaskog mo ako. Ginatuytuyan mo ako sa husto nga dalan
agod mapadunggan ka. 4 Bisan pa nga maglakat ako sa patag nga may
katalagman sang kamatayon, indi ako mahadlok, tungod kay kaupod ko
ikaw.  Ang  imo  proteksyon  kag  pagtuytoy  sa  akon  nagapalipay  kag
nagapabaskog  sa  akon.  5  Ginapreparahan  mo  ako  sang  punsyon
samtang nagatulok ang akon mga kaaway. Ginlamhitan mo sang lana
ang  akon  ulo  sa  pagpadungog sa akon.  Kag ginapagustuhan  mo ako
sang ilimnon. 6 Sigurado gid nga ang imo kaayo kag gugma sa akon
magapadayon samtang nagakabuhi ako. Kag magapuyo ako sa imo nga
balay, Ginoo, hasta san-o.

Juan  14:27  “Indi  kamo  magpalibog  kag  indi  man  kamo  magkahadlok,
tungod kay ang kalinong ginabilin ko sa inyo. Ang akon kalinong mismo
ginahatag ko sa inyo; indi ini pareho sang kalinong nga ginahatag sang
kalibutan.

Filipos 4:7 Kag kon himuon ninyo ini, magahatag ang Dios sing kalinong sa
inyo tagipusuon kag hunahuna tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus,
kag ang kalinong nga halin sa iya indi gid matungkad sang aton pag-
intiendi.

Hulubaton  3:24  Makatulog  ka  nga  mahamuok,  nga  wala  sing  may
ginakahadlukan.

Salmo  4:8  Gani  sa  akon  pagtulog  indi  ako  mahadlok  tungod  kay
ginabantayan mo ako, Ginoo.

Salmo  33:18  Nagabantay  ang  Ginoo  sa  mga  nagatahod  sa  iya,  nga
nagasalig sa iya gugma

Roma 5:2 Paagi sa iya kag tungod sa aton pagtuo nakabaton kita sang sini
nga bugay sang Dios, kag nagakalipay kita sa paglaom nga makaambit
kita sa iya kadungganan.

Isaias 55:12 “Mga Israelinhon, magahalin kamo sa Babilonia nga malipayon,
kag pagatuytuyan ko kamo nga indi kamo maano. Daw sa magakanta sa



kalipay  ang  mga  bukid,  kag  daw  sa  magapalakpak  ang  tanan  nga
kakahuyan.

Juan  16:22  Kamo  pareho  man  sina.  Karon  nagakasubo  kamo,  pero
magapakita pa ako liwat sa inyo kag magaawas gid ang inyo kalipay.
Kag wala gid sing bisan sin-o nga makakuha sang sina nga kalipay.

Lucas 12:9 Pero ang wala nagakilala sa akon sa atubangan sang mga tawo,
indi ko man pagkilalahon sa atubangan sang mga anghel sang Dios.

Mateo 10:30 Kag kon parte sa inyo, bisan pa ang inyo buhok sa ulo naisip
niya tanan.

Isaias 54:10 Bisan magkalatiphag pa ang mga bukid, ang akon gugma indi
gid madula, subong man ang akon kasugtanan sa imo nga hatagan ko
ikaw sang maayo nga kahimtangan. Ako, ang Ginoo nga naluoy sa imo,
ang nagasiling sini.

Mateo 11:28-30 “Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag
ginabug-atan  kag  papahuwayon  ko  kamo.  29  Magsunod  kamo  kag
magpatudlo sa akon kay mabuot ako kag mapainubuson. Makapahuway
kamo, 30 kay ang akon mga sugo mahapos nga tumanon kag mamag-an
lang ang akon ginapahimo.”

Kanta 2:10 Nagsiling siya sa akon, “Dali na, palangga ko. Upod ka sa akon,
O matahom ko nga nobya.

Hoseas 2:14,19,20  “Pero  karon,  dal-on  ko  siya  sa  kamingawan  kag
pangaluyagan liwat hasta nga mapaluyag ko siya. 19 “Kabigon ko kamo
nga  akon  asawa  hasta  san-o.  Himuon  ko  sa  inyo  ang  matarong  kag
husto. Higugmaon ko kamo kag kaluoyan, 20 kag mangin matutom ako
sa inyo. Gani kilalahon na gid ninyo ako nga Ginoo.

Exodus 3:14 Nagsabat ang Dios kay Moises,  “Ako ang Dios nga amo sa
gihapon. Amo ini ang imo isabat sa ila: ‘Ang Dios nga amo sa gihapon
amo ang nagpadala sa akon sa inyo.’”

Hoseas 13:4  “Ako  ang  Ginoo  nga  inyo  Dios  nga  nagpaguwa sa  inyo  sa
Egipto. Wala na kamo sing kilalahon pa nga Dios kag Manluluwas kundi
ako lang.

Juan 15:14 Mga abyan ko kamo kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo.
Pahayag 3:20 Nagatindog ako sa puwertahan kag nagapanuktok. Kon may

makabati  sang  akon  panawag kag  padayunon  niya  ako  sa  iya  balay,
madayon ako, kag magaupod kami kaon.
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