
Agape Kitab Suci - God's Love Letter Scriptures

Yohanes 15:9  Seperti  Bapa  mengasihi  Aku,  demikianlah  Aku  mengasihi 
kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang Kukasihi.

Yesaya 43:1 Israel, beginilah kata TUHAN, "Akulah yang menjadikan dan 
membentuk  engkau,  jangan  takut,  engkau  pasti  Kuselamatkan!  Aku 
telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milik-Ku.

Yeremia  1:5  Hai  penduduk  Yerusalem,  susurilah  jalan-jalan  di  kotamu! 
Carilah di mana-mana, dan saksikanlah sendiri. Periksalah di alun-alun 
kota apakah ada satu orang jujur yang berusaha setia kepada Jehovah. 
Kalau ada, maka TUHAN akan mengampuni Yerusalem.

Yohanes 15:16 Bukan kalian yang memilih Aku. Akulah yang memilih kalian, 
dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak--buah-buah yang tak 
dapat binasa.  Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang 
kalian minta kepada-Nya atas nama-Ku.

3 Yohanes 1:2 berdoa semoga Saudara sehat-sehat dan semuanya baik-baik 
denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.

Yesaya 43:4 Engkau berharga di mata-Ku, Aku menghargai dan mengasihi 
engkau;  maka  Kuberikan  manusia  sebagai  gantimu,  bangsa-bangsa 
sebagai ganti nyawamu.

Yeremia 31:3 dari jauh Aku menampakkan diri-Ku kepada mereka. Hai umat 
Israel, sejak dulu Aku selalu mengasihi kamu, dan untuk seterusnya Aku 
akan tetap menunjukkan bahwa Aku selalu mengasihi kamu.

Hosea 11:8 TUHAN berkata,  "Hai  Israel,  tak mungkin engkau Kubiarkan 
atau  Kutinggalkan.  Mungkinkah  engkau  Kumusnahkan  seperti  Adma? 
Atau Kuperlakukan seperti Zeboim? Tak tega hati-Ku melakukan hal itu, 
karena cinta-Ku terlalu besar bagimu!

Yohanes 3:16  Karena  Jehovah  begitu  mengasihi  manusia  di  dunia  ini, 
sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal,  supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati 
dan kekal.

Yesaya  49:15,16  TUHAN menjawab,  kata-Nya,  "Mungkinkah  seorang  ibu 
melupakan anaknya, dan tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun 
dia melupakannya, Aku tak akan melupakan engkau! 16 Yerusalem, Aku 
selalu ingat padamu; namamu Kuukir di telapak tangan-Ku.

Yesaya 41:13 Sebab Aku TUHAN, Jehovahmu, memegang tangan kananmu; 
kata-Ku, 'Jangan takut, Aku akan menolong engkau.'"

Matius 28:20 Ajarkan mereka mentaati semua yang sudah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ingatlah Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir 



zaman."
Yohanes 14:1  "Jangan  hatimu  gelisah,"  kata  Yesus  kepada  mereka. 

"Percayalah kepada Jehovah, dan percayalah kepada-Ku juga.
Yesaya 41:14 Kata TUHAN, "Jangan takut, Israel, biarpun engkau kecil dan 

lemah.  Akulah  TUHAN  yang  menolong  engkau,  Yang  Mahakudus, 
Jehovah Israel adalah Penyelamatmu.

Yesaya  43:2  Bila  engkau  mengarungi  air,  Aku  akan  menyertai  engkau, 
engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui 
api,  engkau  tak  akan  hangus,  percobaan-percobaan  berat  tak  akan 
mencelakakan engkau.

Mazmur 23:1-6 Mazmur Daud. TUHAN bagaikan seorang gembala bagiku, 
aku tidak kekurangan. 2 Ia membaringkan aku di padang rumput yang 
hijau.  Ia membimbing aku menuju air  yang tenang. 3 Ia memberi  aku 
kekuatan baru, dan menuntun aku di jalan yang benar, sesuai dengan 
janji-Nya. 4 Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut 
bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti 
seorang  gembala  melindungi  dombanya  dengan  tongkat  dan  gada.  5 
Engkau  menyiapkan  pesta  bagiku  di  depan  mata  lawanku.  Engkau 
menyambut  aku  sebagai  tamu  terhormat.  Engkau  menyuguhi  aku 
minuman lezat berlimpah-limpah. 6 Aku tahu Engkau baik kepadaku, dan 
selalu  mengasihi  aku.  Maka  aku  boleh  diam  di  Rumah-Mu,  selama 
hidupku.

Yohanes 14:27 Sejahtera Kutinggalkan kepada kalian. Sejahtera-Ku sendiri 
yang  Kuberikan  kepadamu.  Yang  Kuberikan  itu  bukan  seperti  yang 
diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut.

Filipi 4:7 Maka sejahtera dari Jehovah yang tidak mungkin dapat dimengerti 
manusia, akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan 
Kristus Yesus.

Amsal 3:24 Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut, dan engkau tidur 
nyenyak sepanjang malam.

Mazmur 4:9 Maka aku berbaring dan tidur dengan tentram, sebab hanya 
Engkau, TUHAN, membuat hidupku aman!

Mazmur  33:18  TUHAN  menjaga  orang-orang  yang  takwa  yang 
mengharapkan kasih-Nya.

Roma 5:2 Oleh sebab kita percaya kepada Yesus, maka Ia memungkinkan 
kita  menghayati  kasih  Jehovah,  dan  dengan  kasih  itulah  kita  hidup 
sekarang. Karena itu kita bersuka hati karena kita mempunyai harapan 
bahwa kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Jehovah!

Yesaya 55:12 Kamu akan meninggalkan Babel dengan sukacita, dan diantar 
keluar  dengan  selamat.  Gunung  dan  bukit  akan  bergembira  dan 
bersorak-sorai, pohon-pohon di ladang bertepuk tangan.

Yohanes 16:22 Begitu juga dengan kalian: Sekarang kalian bersusah hati, 



tetapi  Aku  akan  bertemu  lagi  dengan  kalian,  maka  hatimu  akan 
bergembira;  dan tidak seorang pun dapat mengambil  kegembiraan itu 
dari hatimu.

Lukas 12:9  Tetapi  orang  yang  menyangkal  di  muka  umum  bahwa  ia 
pengikut-Ku,  ia  akan  disangkal  juga  oleh  Anak  Manusia  di  hadapan 
malaikat-malaikat Jehovah.

Matius 10:30 Jumlah rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya.
Yesaya 54:10 Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, Aku tak akan 

berhenti mengasihi engkau. Perjanjian damai-Ku akan Kupegang selalu," 
kata TUHAN yang mengasihi engkau.

Matius 11:28 Datanglah kepada-Ku kamu semua yang lelah, dan merasakan 
beratnya beban; Aku akan menyegarkan kamu.

Kidung Agung 2:10 Dengar, kekasihku berbicara kepadaku.
Hosea 2:14,19,20 TUHAN berkata, "Sebab itu Aku akan membawa dia ke 

padang gurun; di sana ia akan Kubujuk dengan kata-kata cinta. 19 Israel, 
engkau akan Kujadikan istri-Ku, istri yang sah untuk selamanya. Engkau 
akan Kukasihani dan Kucintai selalu; Aku akan berlaku jujur dan setia. 
20 Sesuai janji-Ku, engkau akan Kunikahi. Engkau akan mengakui Aku 
sebagai Tuhanmu sendiri.

Keluaran  3:14  Kata  Jehovah,  "Aku  adalah  AKU  ADA.  Inilah  yang  harus 
kaukatakan kepada bangsa Israel,  Dia  yang disebut  AKU ADA,  sudah 
mengutus saya kepada kamu.

Hosea 13:4 TUHAN berkata, "Akulah TUHAN Jehovahmu, yang membawa 
kamu keluar  dari  Mesir.  Kamu tidak  mempunyai  Jehovah  selain  Aku. 
Akulah satu-satunya penyelamatmu.

Yohanes 15:14 Kalian adalah sahabat-sahabat-Ku, kalau kalian melakukan 
apa yang Kuperintahkan kepadamu.

Wahyu  3:20 Lihat!  Aku berdiri  di  depan pintu  dan mengetuk.  Kalau ada 
orang yang mendengar suara-Ku, dan membuka pintu, Aku akan masuk 
menemui  dia;  Aku  akan  makan  bersama-sama  dia  dan  ia  makan 
bersama-sama Aku.
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