
Waray - Agape   Kasuratan   - God's Love Letter Scriptures

Juan 15:9 Hinihigugma ko kamo sugad gud han paghigugma ha akon han 
Amay; pagpabilin kamo didi han akon gugma.

Isaias 43:1,2 - Efeso 2:10 An Dyos amo an aton Magburuhat, ngan ha aton 
pakig-usa kan Cristo Jesus, ginhimo kita niya para hin kinabuhi nga mag-
upay an mga binuhatan, nga gin-aandam na niya nga aton pagtutumanon.

Jeremias 1:5 - Galacia 1:15 Kundi daan na ako ginpili han Dyos tungod han 
iya grasya, bisan han waray pa ako katatawo, ngan gintawag ako hin 
pag-alagad ha iya. Ngan han iya na paglarang

Juan 15:16 Waray kamo magpili ha akon; ako an nagpili ha iyo, ngan 
nagtudlok ha iyo nga magkalakat kamo ngan mamunga hin damo, mga 
bunga nga nagpapadayon. Sanglit ihahatag ha iyo han Amay an bisan 
ano nga iyo pangaroon ha iya, ha akon ngaran.

3 Juan 1:2 Hinigugma ko nga sangkay, igin-aampo ko nga 
magmainuswagon ka unta han ngatanan mo nga mga butang, ngan nga 
magkaada ka maupay nga panlawas—sugad nga sayod ako nga maupay 
an imo espirituhanon nga kinabuhi.

Isaias 43:4 - 1 Pedro 2:9,10 Kundi kamo amo an pinili nga tulin, an kapadian
han Hadi, an baraan nga nasod, an kalugaringon nga bungto han Dyos, 
nga ginpili hin pagsangyaw han orosahon nga mga buhat han Dyos nga 
nagtawag ha iyo tikang han kasisidman ngadto han iya kalugaringon nga
makaaramdok nga kapawa. 10 Hadto anay diri kamo mga tawo han 
Dyos, kundi yana mga tawo na kamo niya. Hadto anay diri kamo maaram
han kalooy han Dyos, kundi yana nakarawat na niyo an iya kalooy.

Jeremias 31:3 - Efeso 1:4 Ginpili kita ngadaan han Dyos nga maiya kita dida
kan Cristo, han waray pa paghimoa an kalibutan, basi mabaraan kita 
ngan mawaray sayop ha atubangan niya. Tungod han iya gugma,

2 Timoteo 1:9 Gintalwas ngan gintawag kita niya basi magin iya 
kalugaringon nga mga tawo, diri tungod han aton nahimo, kundi tungod 
han iya kalugaringon nga tuyo ngan grasya. Iginhatag ha aton ini nga 
kalooy pinaagi kan Cristo Jesus han waray pa magtikang an panahon,

Juan 3:16 Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya 
an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga 
nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi.

Oseas 11:8; Isaias 49:15,16; & Isaias 41:13,14 



Lucas 12:32 Ayaw kamo kahadlok, gutiay nga panon, kay nalilipay an Amay
niyo hin paghatag ha iyo han Ginhadian.

Mateo 28:20 ngan tutdoi hira hin pagtuman han ngatanan nga akon 
iginsugo ha iyo. Ngan hinumdomi! Dayuday ako maupod ha iyo ha 
ngatanan nga katuigan tubtob ha katapos han kalibutan.

Juan 14:1 Nagsiring ha ira hi Jesus, “Ayaw kamo kabaraka ngan kagupong. 
Too kamo han Dyos ngan too man kamo ha akon.

Salmo  23:1 - Juan 10:11 Amo ako an maupay nga magmarangno han mga 
karnero. An maupay nga magmarangno andam pag-unong han iya 
kinabuhi tungod han mga karnero.

Salmo  23:2 - Ginpadayag 7:17 kay an Kordero nga aada ha butnga han 
trono amo an ira Magmarangno ngan tutugwayan hira ngadto han mga 
burabod han tubig nga nahatag hin kinabuhi. Ngan papahiron han Dyos 
an tagsa nga luha ha ira mga mata.

Salmo  23:3,4 - Lucas 1:79 ngan masanag tikang ha langit ngada hadton 
ngatanan nga nag-uukoy dida han masirom nga lambong han kamatayon,
ha pagtugway ha aton ngadto ha dalan han kamurayaw.

Salmo  23:5,6 - 2 Corinto 1:10 Gintalwas kami niya tikang hini nga 
magpakaharadlok nga mga kataragman hin kamatayon, ngan tatalwason
pa kami niya. Ngan naglalaom kami nga tatalwason liwat kami niya,

Filipos 4:7 Ngan an kalinaw han Dyos nga diri natutugkad han hunahuna 
han tawo mag-upod han iyo mga kasingkasing ug hunahuna dida han iyo 
pakig-usa kan Cristo Jesus.

Mga Proverbio 3:24 & Salmo  4:8 - Juan 14:27 Ibibilin ko ha iyo an kalinaw; 
ihahatag ko ha iyo an akon kalinaw. Ihahatag ko ini ha iyo diri sugad han
paghatag han kalibutan. Ayaw kamo kabaraka ngan kalisang; ayaw 
kamo kahadlok.

Salmo  33:18 - 1 Pedro 3:12 Kay an Ginoo nagbabantay han mga 
magtadong, ngan dayuday pinamamatian an ira mga pag-ampo; kundi 
nasupak hiya han mga nagbubuhat hin maraot.

Roma 5:2 Gindara kita niya pinaagi hin pagtoo, ngan kinarawat naton an 
grasya han Dyos nga amo an nahatag hin kinabuhi ha aton yana. Sanglit 
nalilipay kita ha paglaom nga makakaangbit kita han himaya han Dyos!

Isaias 55:12 - Lucas 19:40 Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko kamo: kon 
maghilom ngani hira, an mga bato ngahaw an mangongogliat.”

Juan 16:22 Amo man ini dida ha iyo: mabidoon kamo yana, kundi 
makikigkita liwat ako ha iyo, ngan magmamalipayon gud kamo hin 
kalipay nga waray makakaagaw ha iyo.

Lucas 12:9 kundi an bisan hin-o nga maglirong ha kadam-an nga akon hiya 



iglilirong liwat han Anak han Tawo ha atubangan han mga anghel han 
Dyos.

Mateo 10:30 An ha iyo nga bahin, gin-ihap na bisan ngani an ngatanan nga 
mga buhok han iyo ulo.

Isaias 54:10 - Mateo 24:35 Magpapapas pa an langit ngan an tuna, kundi 
magpapabilin an akon mga pulong.

Mateo 11:28-30 “Kadi kamo ha akon, ngatanan kamo nga ginugul-an hin 
pagdara han iyo mabug-at nga mga paras-anon, ngan tatagan ta kamo 
hin pahuway. 29 Kuhaa an akon yugo ngan ibutang dida ha iyo, ngan 
pagtuon kamo ha akon kay malumo ako ngan mapinaubsanon ha 
kasingkasing; ngan hiaagian niyo an pagpahuway. 30 Kay masayon an 
yugo nga ihinahatag ko ha iyo, ngan magaanay an darad-on nga 
ipapapas-an ko ha iyo.”

Kanta Solomon 2:10 & Oseas 2:14,19,20 
2 Corinto 11:2 Maabugho ako ha iyo sugad nga an Dyos maabugho ha iyo. 

Sugad kamo hin uray nga daraga nga iginsaad ko pagpakasal ngadto hin 
usa la nga lalake nga amo hi Cristo.

Exodo 3:14 - Hebreo 13:8 Amo la gihapon hi Jesu-Cristo hadto, yana, ngan 
ha kadayonan.

Oseas 13:4 - Buhat 4:12 Hiaagian an katalwasan pinaagi gud la ha iya. Kay 
ha bug-os nga kalibutan waray lain nga ngaran nga iginhatag han Dyos 
ha mga tawo, nga sadang makatalwas ha aton.

Juan 15:14 Ngan kasangkayan ko kamo, kon buhaton niyo an akon 
iginsusugo ha iyo.

Juan 14:6 Nagbaton ha iya hi Jesus, “Amo ako an dalan, an kamatuoran, 
ngan an kinabuhi; waray makakakadto han Amay kon diri pinaagi ha 
akon.”

Ginpadayag 3:20 Pamati! Natindog ako ha porta ngan nagtutuktok; kon 
may-ada makabati han akon tingog ngan mag-abre han porta, masulod 
ako han balay ngan makikigsaro ako ha iya, ngan matangka hiya upod ha
akon.
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