
Iban - Agape   Bup Kudus   - God's Love Letter Scriptures

John 15:9  Baka  Apai  ke  udah  rinduka  Aku,  baka  nya  mega  Aku  udah
rinduka kita. Meruan dalam pengerindu Aku.

Isaiah 43:1  Israel,  TUHAN udah nempa kita,  lalu  ku Iya bejaku,  “Anang
takut. Aku deka ngelepaska kita. Aku udah ngangauka nama kita siku-
siku laban kita endang enggi Aku.

Jeremiah  1:5 “Sebedau Aku nempa nuan dalam kandung indai nuan, Aku
endang udah ngelala nuan,  lalu  sebedau nuan ada,  Aku endang udah
milih nuan; Aku endang udah ngeletak nuan nyadi nabi ke semua bansa.”

John 15:16 Ukai kita ke milih Aku, tang Aku ke milih kita, lalu ngasuh kita
bejalai lalu bebuah lebat, buah ti tan. Nya baru Apai deka meri ngagai
kita sebarang utai ti dipinta kita ari Iya dalam nama Aku.

3 John 1:2 Menyadi, aku besampi ngambika nuan mujur dalam semua utai,
sereta gerai nyamai, baka nuan ke mujur dalam roh.

Isaiah  43:4  Aku  deka  ngelengkaka  mayuh  bansa  bukai  laban  Aku  deka
ngelepaska kita, laban Aku sayauka kita enggau laban Aku rinduka kita
lalu meri kita basa.

Jeremiah  31:3  Aku  pegari  di  mua  sida  ari  jauh.  Kita  orang  Israel,  Aku
endang  seruran  rinduka  kita.  Nya  kebuah  Aku  seruran  ngayanka
pengerindu Aku ti meruan belama iya ngagai kita.

Hosia 11:8 Baka ni ku Aku ulih ngelengkaka kita, Israel? Baka ni ku Aku
ulih ninggalka kita? Baka ni ku Aku ulih ngerusak kita baka Aku ti udah
ngerusak Admah, tauka ngaga kita baka Aku ti udah ngaga Seboim? Ati
Aku sigi enggai ngereja nya! Ati Aku kelalu balat rinduka kita.

John 3:16 Laban Jehovah Taala balat rinduka dunya, nya alai Iya meri Anak
Tunggal Iya, ngambika genap iku orang ke arapka Iya enda mati tang
bulih pengidup ti meruan belama iya.

Isaiah 49:15,16 Nya alai TUHAN nyaut, “Kati indu enda ingatka anak diri
lalu  enda  rinduka  anak  ke  diadaka  iya  empu?  Enti  sema  indai  enda
ingatka  anak diri,  Aku deka seruran  ingatka kita.  16  Jerusalem,  Aku
deka seruran ingatka nuan! Aku udah nuliska nama nuan ba tapa jari
Aku.

Isaiah 41:13 Aku tu TUHAN Jehovah Taala kita. Aku ngasuh kita kering lalu
madahka ngagai kita, ‘Anang takut. Aku deka nulung kita.’ ”

Matthew  28:20  lalu  ajar  sida  ngasika  semua  pesan  ti  udah  diberi  Aku
ngagai kita. Lalu ingat, Aku deka seruran enggau kita nyentuk ngagai



pengujung dunya.
John 14:1 Anang tusah ati. Arapka Jehovah Taala, lalu arap mega ke Aku.
Isaiah 41:14 Ku TUHAN bejaku, “Israel, taja pen kita bansa ti mit sereta

lemi, tang kita enda tau takut. Aku deka nulung kita. Aku, Jehovah Taala
ke disembah orang Israel ti kudus, deka nebus kita.

Isaiah 43:2 Lebuh kita bejalai nengah ai ti dalam, Aku deka meruan enggau
kita. Penusah ti nuntung kita enda ulih ngalahka kita. Lebuh kita bejalai
ngerenchah api, kita enda betu. Penguji ti besai ti deka datai, enda ulih
ngemediska kita,

Masmur 23:1-6 TUHAN pengibun aku. Aku nadai suntuk utai. 2 Iya ngasuh
aku belelak ba padang rumput  ti  galak lalu  nguluka aku ngagai  ai  ti
tenang. 3 Iya ngasuh aku kering baru. Iya ngiring aku nengah jalai ti
ngena,  ketegal  nama  Iya.  4  Taja  pen  aku  bejalai  nengah  darung
kelemayang  pemati,  aku  enda  takut,  laban  Nuan  bisi  enggau  aku.
Pemalu  enggau  tungkat  Nuan  ngasuh  aku  likun.  5  Nuan  nyendiaka
pengerami makai besai ke aku di mua munsuh aku. Nuan nata pala aku
ngena minyak lalu ngisi jalung aku penuh. 6 Aku nemu, pemanah enggau
pengerindu Nuan deka meruan enggau aku sepemanjai umur aku. Lalu
aku deka diau dalam rumah TUHAN belama lama iya.

John 14:27 Aku ninggalka pemaik ba kita. Pemaik Aku diberi Aku ngagai
kita.  Aku  ukai  meri  ngena  chara  dunya.  Anang  tusah  ati,  lalu  anang
takut.

Pilipi 4:7 Lalu pemaik Jehovah Taala, ti ngelui peragam mensia, deka nyaga
ati enggau runding kita dalam Jesus Kristus.

Jaku-dalam 3:24 Nuan enda takut lebuh nuan deka tinduk, lalu nuan deka
tinduk jenak sepemanjai malam.

Masmur 4:8 Aku deka gali lalu tinduk dalam pemaik. laban semina Nuan
siku aja, O TUHAN, ke ulih ngasuh aku diau likun.

Masmur  33:18  TUHAN  ngemataka  semua  orang  ke  ngasika  Iya,  ke
manggaika diri ba pengerindu Iya ti meruan belama iya.

Rome 5:2 Ulih Iya kitai udah ulih datai ngagai pengasih ti alai kitai bediri
diatu, lalu kitai deka temegahka pengadang kitai ke deka enggau bempu
mulia Jehovah Taala.

Isaiah 55:12 Kita deka ninggalka menua Babilon enggau ati ti gaga. Kita
deka diiring pansut ari nengeri nya dalam pemaik. Bukit enggau munggu
deka inggar belagu, lalu kayu deka manjung gaga ati.

John 16:22 Nya alai diatu ati kita tusah, tang Aku deka betemu enggau kita
baru, lalu ati kita deka gaga, lalu nadai orang ulih ngerampas pengaga



nya ari kita.
Luke 12:9  Tang  barang  sapa  besangkalka  Aku  di  mua  orang,  deka

disangkal Anak Mensia di mua bala melikat Jehovah Taala.
Matthew 10:30  Indah  semua  lambar  buk  ba  pala  kita  deh  udah  diitung

magang.
Isaiah 54:10 Bukit enggau munggu nyangka tau tumpur, tang pengerindu

Aku ke nuan enda nemu abis. Aku deka ngingatka sempekat pemaik Aku
belama iya.” Pia ku TUHAN ti rinduka nuan bejaku.

Matthew 11:28-30 “Datai  ngagai  Aku semua kita ke lelak ngema utai  ti
berat, lalu Aku deka ngasuh kita belelak. 29 Ambi lalu san tangkun Aku,
lalu  belajar  ari  Aku,  laban Aku nelap sereta baruh ati,  lalu belelakka
semengat kita. 30 Laban tangkun Aku mudah, lalu ma Aku lempung.”

Pelandai Solomon  2:10 Ambai aku bejaku enggau aku. Datai  kitu, ambai
aku. O sulu, aram mupuk enggau aku.

Hosia 2:14,19,20 Nya alai Aku deka mai iya ngagai menua puang, laban Aku
deka ngulihka ati iya baru ngena jaku ti siru. 19 Israel, Aku deka ngambi
nuan nyadika bini Aku dalam pengelurus, sereta tetap ati ngagai nuan.
Aku deka seruran rindu sereta kasihka nuan lalu bempu nuan belama
iya. 20 Aku deka ngamatka semaya Aku, lalu ngaga nuan nyadika enggi
Aku, lalu nuan deka ngaku Aku nyadika TUHAN nuan.

Pemansut 3:14 Ku Jehovah Taala nyaut Moses, “AKU TU MEH AKU. Nuan
enda tau enda madahka ngagai orang Israel: ‘Iya ke dikumbai AKU TU
MEH AKU udah ngirumka aku ngagai kita.’

Hosia 13:4 Ku TUHAN bejaku, “Aku tu TUHAN Jehovah Taala kita ke udah
mai kita pansut ari menua Ejip. Kita nadai petara bukai tang semina Aku
aja. Semina Aku aja ke Penebus kita.

John 15:14 Kita pangan Aku enti kita ngasika pesan Aku.
Pemandang  3:20 Dinga  nuan,  Aku  bediri  di  mua pintu  lalu  nekung.  Enti

orang  ninga  nyawa  Aku  lalu  muka  pintu,  Aku  deka  tama  lalu  makai
enggau iya, lalu iya deka makai enggau Aku.
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