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15:9 يۇھاننا  

ئاتام مېنى سۆيگىنىدەك، مەنمۇ سىلەرنى سۆيدۈم، مېنىڭ مېھىر-مۇھەببىتىمدە
.بولۇڭلر

43:1 يەشايا  

،ئەي ئىسرائىل خەلقى، سىلەرنى ياراتقان پەرۋەردىگارنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلڭلر
:ئەي ياقۇپنىڭ ئەۋلدلىرى، سىلەرنى ئاپىرىدە قىلغان پەرۋەردىگار مۇنداق دەيدۇ

.قورقماڭلر، مەن سىلەرنى قوغدايمەن
.مەن سىلەرنى ئۆز خەلقىم بولۇشقا چاقىرغان، سىلەر ماڭا تەئەللۇق

1:15 گالتىيالىقلر - 1:5 ئەمەلگە  

لېكىن، خۇدا مېنى ئانامنىڭ قورسىقىدىكى ۋاقتىمدىل تاللىدى ۋە ئۆزىنىڭ مېھىر- 
.شەپقىتى بىلەن چاقىردى

15:16 يۇھاننا  

سىلەر مېنى تاللىغىنىڭلر يوق، ئەكسىچە مەن سىلەرنى تاللىدىم. مەن سىلەرنى
مېۋە بەرسۇن ھەمدە مېۋىلىرىڭلر مەڭگۈ ساقلنسۇن، دەپ تەيىنلىدىم.

مۇشۇنداق مېۋە بەرگىنىڭلردا، مېنىڭ نامىم بىلەن ئاتامدىن نېمە تىلىسەڭلر،
.ئاتام شۇنى بېرىدۇ

1:2 يۇھاننا 3  

قەدىرلىك دوستۇم، قەلبىڭ ساغلم بولغاندەك، ھەممە ئىشلىرىڭنىڭ ئوڭۇشلۇق ۋە
.تېنىڭنىڭ سالمەت بولۇشىغا تىلەكداشمەن

43:4 يەشايا  

.مەن سىلەرنىڭ ئورنۇڭلرغا باشقا خەلقلەرنى تۇتۇپ بېرىمەن

.چۈنكى سىلەر مەن ئۈچۈن قىممەتلىك ھەم ئەزىز، مەن سىلەرنى سۆيىمەن

شۇڭا ھاياتىڭلرنى ئۇلر بىلەن تېگىشىپ، سىلەرنى ساقلپ قالىمەن
1:4,5 ئەفەسلىكلەر-  31:3 ئەمەلگە  

خۇدا ئۆزىنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ پاك ۋە ئەيىبسىز بولۇشىمىز ئۈچۈن، دۇنيانى
يارىتىشتىن بۇرۇنل، بىزنى ئەيسا مەسىھكە باغلىنىشىمىز ئارقىلىق تاللىدى. خۇدا

بىزنى سۆيگەچكە، بىزنىڭ ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق ئۆزىگە پەرزەنت
بولۇشىمىزنى ئۆز خۇش رايى بويىچە ئالدىنئال بەلگىلىدى. بۇ، ئۇنىڭ



.ئىرادىسىدۇر
1:9 تىموتىيغا 2  

خۇدا بىزنى قۇتقۇزۇپ، پاك ياشاشقا چاقىردى. بۇ، بىزنىڭ قىلغان ياخشى
ئەمەللىرىمىز بىلەن ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ ئىرادىسى ۋە مېھىر-شەپقىتى بىلەن

بولدى. خۇدا بىزگە ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بۇ مېھىر-شەپقەتنى
.كۆرسىتىدىغانلىقىنى دۇنيا ئاپىرىدە بولۇشتىن ئىلگىرىل پىلنلىغانىدى

3:16 يۇھاننا  

چۈنكى خۇدا دۇنيادىكى ئىنسانلرنى شۇ قەدەر سۆيىدۇكى، ئۆزىنىڭ بىردىنبىر
يېگانە ئوغلىغا ئېتىقاد قىلغان ھەربىر كىشى ھالك بولماي، مەڭگۈلۈك ھاياتقا

.ئېرىشىشى ئۈچۈن، ئۇنى قۇربان بولۇشقا ئەۋەتىپ بەردى
49:15,16 يەشايا  

:پەرۋەردىگارىم مۇنداق دەيدۇ
ئانا قانداقمۇ ئېمىۋاتقان بالىسىنى ئۇنتۇپ قالسۇن؟

ئۆزى تۇغقان بالىسىغا قانداقمۇ رەھىمدىللىك كۆرسەتمىسۇن؟
،ئانا ئۆزى تۇغقان بالىسىنى ئۇنتۇپ قالغان تەقدىردىمۇ

.مەن سېنى ھەرگىز ئۇنتۇمايمەن

،قارا، مەن سېنىڭ نامىڭنى ئالىقىنىمغا يېزىۋالدىم
سېنىڭ شەھەر سېپىللىرىڭ ھەر ۋاقىت مېنىڭ كۆز ئالدىمدا

41:13 يەشايا  

،چۈنكى مەن پەرۋەردىگارىڭلر خۇدادۇرمەن
.سىلەرنىڭ ئوڭ قولۇڭلرنى تۇتۇپ تۇرىمەن

.قورقماڭلر، مەن سىلەرگە ياردەم قىلىمەن!› دېگۈچى مەن ئۆزۈمدۇرمەن›
28:20 مەتتا  

ئۇلرغا مەن سىلەرگە بۇيرۇغان بارلىق ئەمرلەرگە ئەمەل قىلىشنى ئۆگىتىڭلر.
.مەن ھەقىقەتەنمۇ زامان ئاخىرىغىچە ھەر دائىم سىلەر بىلەن بىللە بولىمەن

14:1 يۇھاننا  

ھەزرىتى ئەيسا شاگىرتلىرىغا يەنە مۇنداق دېدى: - كۆڭلۈڭلرنى بىئارام
.قىلماڭلر! خۇداغا ئىشىنىڭلر، ماڭىمۇ ئىشىنىڭلر

41:14 يەشايا  

ئەي ئىسرائىللر! سىلەر: بىز كىچىك قۇرتتەك تۇرساق› دەپ ئويلىغان



سىلەرگە ئۆزۈم ياردەم قىلىمەن! .بولساڭلرمۇ، قورقماڭلر .

.سىلەرگە ئۆزۈم ياردەم قىلىمەن

مەن قوغدىغۇچىڭلر، ئىسرائىللرنى تاللىغان مۇقەددەس خۇدادۇرمەن
43:2 يەشايا  

.سىلەر چوڭقۇر سۇلرنى كېچىپ ئۆتكىنىڭلردا، مەن سىلەر بىلەن بىللە بولىمەن

.سىلەر دەريالرنى كەزگىنىڭلردا، شىددەتلىك ئېقىم سىلەرنى ئېقىتىپ كېتەلمەيدۇ

.ئوت ئىچىدە يۈرگىنىڭلردا، سىلەر كۆيۈپ كەتمەيسىلەر
.سىلەرگە ئوت تۇتاشمايدۇ

23:1-6 زەبۇر  

،قويچىمدۇر پەرۋەردىگار، باقار ئۇ مېنى
.كۆرمەسمەن شۇڭا مەن ھېچ موھتاجلىقنى

،يايلىتار ئۇ مېنى ياپيېشىل يايلقلردا
.باشلپ بارار شىلدىرلىغان سۇلر بويىغا

،ئۇرغۇتار روھىمنى كۈچ-قۇۋۋەت بېرىپ ماڭا
.شەرىپى ئۈچۈن باشلر مېنى ھەققانىيەت يولىدا

،ئۆتسەممۇ گەر ئۆلۈم سايە تاشلپ تۇرغان جىلغىلردىن
،ئۆزۈڭ ماڭا يار بولغاچ قورقماسمەن خەتەرلەردىن
  .ھاساڭ بىلەن تايىقىڭ خالس قىلر تەشۋىشلەردىن

،دۈشمەنلىرىم ئالدىدا داستىخان سېلىپ ماڭا
،ئەزىزلەپ مېنى ياغ سۈركەرسەن بېشىمغا

.بەخت شارابىم تولۇپ تاشار ھايات جامىمغا
،بەرھەق، شاپائەت ۋە مەڭگۈلۈك مۇھەببىتىڭ

،ھەمراھ بولر ئۆمۈرۋايەت ياندىشىپ ماڭا
مەڭگۈ ياشايمەن پەرۋەردىگار ھۇزۇرۇڭدا

14:27 يۇھاننا  

سىلەرگە ئامانلىق قالدۇرىمەن، ئۆز ئامانلىقىمنى سىلەرگە تەقدىم قىلىمەن. مېنىڭ 
سىلەرگە تەقدىم قىلغىنىم بۇ دۇنيانىڭ ئادەملىرىنىڭ سىلەرگە بەرگىنىگە

.ئوخشىمايدۇ. كۆڭلۈڭلرنى بىئارام قىلماڭلر، قورقماڭلر
4:7 فىلىپىلىكلەر  

شۇنداق قىلساڭلر، خۇدانىڭ كىشىلەرنىڭ ئويلىغىنىدىنمۇ ئېشىپ چۈشىدىغان 



تىنچلىقى سىلەرنىڭ قەلبىڭلرنى ۋە ئوي-پىكرىڭلرنى ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق
.تىنچلندۇرىدۇ

4:8 زەبۇر  (Proverbs 3:24) 
ياتسامل ئۇيقۇم كېلەر بەخىرامان، چۈنكى مېنى ئامان-ئېسەن ساقلىغۇچى

پەقەت سەن _ پەرۋەردىگار ئۆزۈڭدۇرسەن
33:18 زەبۇر  

،بەرھەق، خۇدانىڭ نەزىرى ئۇنىڭغا ئىخلس قىلغانلردا
ئۇنىڭ مەڭگۈلۈك مۇھەببىتىگە ئۈمىد باغلىغانلردا

5:2 رىملىقلر  
ئېتىقادىمىز بولغاچقا، ئەيسا مەسىھ بىزنى بىز ھازىر بەھرىمەن بولۇۋاتقان بۇ 

مېھىر-شەپقەتكە ئىگە قىلدى. شۇڭا، بىز خۇدانىڭ شان-شەرىپىگە ئېرىشىش
.ئۈمىدىدە شاد-خۇرام بولماقتىمىز

55:12 يەشايا  
.سىلەر شاد-خۇراملىق بىلەن يولغا چىقىپ، ئامان-ئېسەنلىك ئىچىدە يېتەكلىنىسىلەر

،ئالدىڭلردىكى تاغ-داۋانلر سىلەر ئۈچۈن تەنتەنە قىلىشىدۇ
دالىلردىكى دەل-دەرەخلەرمۇ سىلەرگە چاۋاك چالىدۇ

16:22 يۇھاننا  
شۇنىڭغا ئوخشاش، سىلەرمۇ ھازىر ئازابلىنىۋاتىسىلەر، لېكىن مەن سىلەر بىلەن
قايتا كۆرۈشىمەن. شۇ چاغدا، قەلبىڭلر خۇشاللىققا چۆمىدۇ. خۇشاللىقىڭلرنى

.ھېچكىم سىلەردىن تارتىۋاللمايدۇ
12:9 لۇقا  

بىراق، كۆپچىلىك ئالدىدا مېنى رەت قىلغانلر خۇدانىڭ پەرىشتىلىرى ئالدىدىمۇ
.رەت قىلىنىدۇ

10:30 مەتتا  
.سىلەرگە كەلسەك، ھەتتا سىلەرنىڭ ھەربىر تال چېچىڭلرنىڭمۇ ھېسابى بار 

54:10 يەشايا  
،تاغلر ئورنىدىن قوزغىلىپ كېتىدىغان ئىش بولسىمۇ

،دۆڭلەر تۈزلىنىپ كېتىدىغان ئىش بولسىمۇ
،لېكىن مېنىڭ مەڭگۈلۈك مۇھەببىتىم سەندىن ئايرىلمايدۇ

.مېنىڭ تىنچلىق ئەھدەم ئۆزگەرمەيدۇ



مانا بۇ، ساڭا ھېسداشلىق قىلغۇچى مەن پەرۋەردىگارنىڭ سۆزلىرىدۇر
30-11:28 مەتتا  

ئەي جاپاكەشلەر ۋە ئېغىر يۈكنى ئۈستىگە ئالغانلر! مېنىڭ يېنىمغا كېلىڭلر، مەن
سىلەرگە ئاراملىق بېرەي. مۇليىم ۋە كەمتەرمەن. شۇڭا، مېنىڭ

بويۇنتۇرۇقۇمغا كىرىپ، مەندىن ئۆگىنىڭلر. شۇنداق قىلغاندا، كۆڭلۈڭلر ئارام
.تاپىدۇ. مېنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمدا بولۇش ئاسان، تەلىپىم ئېغىر ئەمەس

11:8 ھوشىيا & 2:14,19,20 ھوشىيا; 2:10 سۇليمان  
11:2 كورىنتلىقلرغا 2  

مەن سىلەرنى ساختا ئەلچىلەردىن قىزغىنىمەن. بۇ، خۇداغا بولغان مېھىر-
مۇھەببىتىمدىن كەلگەن. مەن گويا بىر پاك قىزنى ياتلىق قىلغاندەك، سىلەرنى

.يېگانە ئەر گە - ئەيسا مەسىھكە تەقدىم قىلدىم
: خۇدا مۇنداق دېدى 3:14 مىسىردىن چىقىش  

مەن مەڭگۈ بار بولغۇچى دۇرمەن. سەن بېرىپ، ئۇلرغا: مېنى 
.سىلەرگە 'مەڭگۈ بار بولغۇچى' ئەۋەتتى دېگىن

4:12 ئەلچىلەر - 13:4 ھوشىيا  
پەقەت ھەزرىتى ئەيسال بىزنى قۇتقۇزاليدۇ. چۈنكى، پۈتكۈل ئىنسانىيەت 

دۇنياسىدا ھەزرىتى ئەيسادىن باشقا، خۇدا تەيىنلىگەن ھېچقانداق قۇتقۇزغۇچى
!يوقتۇر
15:14 يۇھاننا  

.سىلەرگە بۇيرۇغان ئەمرلىرىمنى ئادا قىلساڭلر، مېنىڭ دوستلىرىم بولىسىلەر 
14:6 يۇھاننا  

ھەزرىتى ئەيسا ئۇنىڭغا: يول، ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق ئۆزۈمدۇرمەن. مېنىڭسىز
.ھېچكىم خۇدائاتامنىڭ يېنىغا بارالمايدۇ

3:20 ۋەھىيلەر  
قارا، مەن ھازىر ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ، ئىشىكنى قېقىۋاتىمەن. ئەگەر بىرى 
ئاۋازىمنى ئاڭلپ ئىشىكنى ئاچسا، ئۇنىڭ يېنىغا كىرىمەن. مەن ئۇنىڭ بىلەن،

.ئۇمۇ مەن بىلەن بىللە غىزالىنىدۇ
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