
Agape Banal na Kasulatan - God's Love Letter Scriptures

Juan 15:9 Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko 
kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig.

Isaias 43:1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa 
iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel,  Ikaw ay huwag matakot, 
sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin.

Jeremias  1:5  Magsitakbo  kayong  paroo't  parito  sa  mga  lansangan  ng 
Jerusalem, at tingnan ngayon, at alamin, at hanapin sa mga luwal na 
dako niyaon, kung kayo'y makakasumpong ng tao, kung may sinoman na 
gumagawa  ng  kaganapan,  na  humahanap  ng  katotohanan;  at  aking 
patatawarin siya.

Juan 15:16 Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking 
kayong inihalal,  upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang 
manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa 
aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo.

3  Juan 1:2 Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay 
guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng 
iyong kaluluwa.

Isaias  43:4  Yamang  ikaw  ay  naging  mahalaga  sa  aking  paningin,  at 
kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na 
pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay.

Jeremias 31:3 Ang Panginoon ay napakita nang una sa akin, na nagsasabi, 
Oo, inibig kita ng walang hanggang pagibig: kaya't ako'y lumapit sa iyo 
na may kagandahang-loob.

Hosea 11:8 Paanong pababayaan kita, Ephraim? paanong itatakuwil kita, 
Israel? paanong gagawin kitang parang Adma? paanong ilalagay kitang 
parang Zeboim? ang aking puso ay nabagbag sa loob ko, ang aking mga 
habag ay nangagalab.

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, 
na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa 
kaniya'y  sumampalataya  ay  huwag  mapahamak,  kundi  magkaroon  ng 
buhay na walang hanggan.

Isaias 49:15,16 Malilimutan ba ng babae ang kaniyang batang pasusuhin; 
na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kaniyang bahay-bata? oo, ito'y 
makalilimot, nguni't hindi kita kalilimutan. 16 Narito aking inanyuan ka 
sa  mga  palad  ng  aking  mga  kamay;  ang  iyong  mga  kuta  ay  laging 
nangasa harap ko.

Isaias 41:13 Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong 
kanang  kamay,  na  magsasabi  sa  iyo,  Huwag  kang  matakot;  aking 



tutulungan ka.
Mateo 28:20 Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga 

bagay  na  iniutos  ko  sa  inyo:  at  narito,  ako'y  sumasa  inyong  palagi, 
hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Juan 14:1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo 
sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.

Isaias 41:14 Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga 
tao  ng  Israel;  aking  tutulungan  ka,  sabi  ng  Panginoon,  at  ang  iyong 
Manunubos ay ang Banal ng Israel.

Isaias 43:2 Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog 
ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka 
masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo.

Mga  Awit  23:1-6  Ang  Panginoon  ay  aking  pastor;  hindi  ako 
mangangailangan.  2  Kaniyang  pinahihiga  ako  sa  sariwang  pastulan: 
pinapatnubayan  niya  ako  sa  siping  ng  mga  tubig  na  pahingahan,  3 
Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa 
mga  landas  ng  katuwiran  alangalang  sa  kaniyang  pangalan.  4  Oo, 
bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan,  wala akong 
katatakutang  kasamaan;  sapagka't  ikaw  ay  sumasa  akin:  ang  iyong 
pamalo  at  ang  iyong  tungkod,  ay  nagsisialiw  sa  akin.  5  Iyong 
pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga 
kaaway:  iyong  pinahiran  ang  aking  ulo  ng  langis;  ang  aking  saro  ay 
inaapawan. 6 Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa 
lahat ng mga kaarawan ng aking buhay: at ako'y tatahan sa bahay ng 
Panginoon magpakailan man.

Juan 14:27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan 
ay ibinibigay ko sa inyo:  hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan,  ang 
ibinibigay  ko  sa  inyo.  Huwag  magulumihanan  ang  inyong  puso,  ni 
matakot man.

Mga  Taga-Filipos  4:7  At  ang  kapayapaan  ng  Dios,  na  di  masayod  ng 
pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay 
Cristo Jesus.

Mga Kawikaan 3:24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw 
ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing.

Mga Awit 4:8 Payapa akong hihiga at gayon din matutulog: sapagka't ikaw, 
Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan.

Mga  Awit  33:18  Narito,  ang  mata  ng  Panginoon  ay  nasa  kanila  na 
nangatatakot  sa  kaniya,  sa  kanila  na  nagsisiasa  sa  kaniyang 
kagandahang-loob;

Mga Taga-Roma 5:2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo 
ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito 
na  diyan  ay  nagsisilagi  tayo;  at  nangagagalak  tayo  sa  pagasa  ng 



kaluwalhatian ng Dios.
Isaias  55:12  Sapagka't  kayo'y  magsisilabas  na  may  kagalakan,  at 

papatnubayang may kapayapaan: ang mga bundok at ang mga burol ay 
magsisibulas  ng  pagawit  sa  harap  ninyo,  at  ipapakpak  ng  lahat  na 
punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay.

Juan 16:22 At  kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't  muli  ko 
kayong  makikita,  at  magagalak  ang  inyong  puso,  at  walang 
makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan.

Lucas 12:9  Datapuwa't  ang  magkaila  sa  akin  sa  harap  ng  mga tao,  ay 
ikakaila sa harap ng mga anghel ng Dios. 

Mateo 10:30 Datapuwa't maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang 
bilang na lahat.

Isaias  54:10 Sapagka't  ang mga bundok ay mangapapaalis,  at  ang mga 
burol ay mangapapalipat; nguni't ang aking kagandahang-loob ay hindi 
hihiwalay sa iyo, o ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maalis, sabi 
ng Panginoon na naaawa sa iyo.

Mateo  11:28  Magsiparito  sa  akin,  kayong  lahat  na  nangapapagal  at 
nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.

Ang Awit ni Solomon 2:10 Ang aking sinta ay nagsalita, at nagsabi sa akin, 
Bumangon ka, sinta ko, maganda ko, at tayo na.

Hosea 2:14,19,20 Kaya't, narito, akin siyang hihikayatin, at dadalhin siya sa 
ilang,  at  pagsasalitaan ko siyang  may pagaliw.  19  At  ako'y  magiging 
asawa mo magpakailan man; oo, magiging asawa mo ako sa katuwiran, 
at  sa  kahatulan,  at  sa  kagandahang-loob,  at  sa  mga  kaawaan.  20 
Magiging  asawa  mo  rin  ako  sa  pagtatapat;  at  iyong  makikilala  ang 
Panginoon.

Exodo 3:14  At  sinabi  ng  Dios  kay  Moises,  AKO  YAONG  AKO  NGA;  at 
kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo 
ako sa inyo ni AKO NGA.

Hosea 13:4 Gayon ma'y ako ang Panginoon mong Dios mula sa lupain ng 
Egipto; at wala kang makikilalang Dios kundi ako, at liban sa akin ay 
walang tagapagligtas.

Juan 15:14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na 
aking iniuutos sa inyo.

Pahayag 3:20 Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang 
sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok 
sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko.
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