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Yәhya 15:9 Ata Məni  sevdiyi  kimi Mən də sizi  sevdim. Mənim məhəbbətimdə 
qalın.

Yeşaya 43:1  İndi isə, ey Yaqub, ey İsrail, səni yaradan, Sənə həyat verən Rəbb 
belə  deyir: «Qorxma,  çünki  Mən  səni  satın  aldım, Səni  adınla  çağırdım,  sən 
Mənimsən.

Yeremya 1:5 «Mən sənə ananın bətnində Surət verməzdən əvvəl səni tanıdım, 
Doğulmazdan əvvəl səni təqdis edib Millətlərə peyğəmbər etdim».

Yәhya 15:16 Siz Məni  seçmədiniz,  Mən sizi  seçib təyin etdim ki,  gedib bəhrə 
verəsiniz və bəhrəniz çox qalsın. Beləcə Mənim adımla Atadan nə diləyirsinizsə, 
O sizə verəcək.

3  Yәhya 1:2 Ey sevimli, dua edirəm ki, canın uğurlu olduğu kimi özün də hər 
cəhətdən uğurlu və sağlam olasan.

Yeşaya 43:4  Sən  nəzərimdə  qiymətli,  çox  əziz  olduğuna  görə Səni  sevdiyim 
üçün, Sənin əvəzinə adamları, həyatın üçün ümmətləri verəcəyəm.

Yeremya 31:3 Rəbb uzaqdan mənə görünüb dedi: «Səni əbədi bir məhəbbətlə 
sevdim, Buna görə də sevgi ilə Səni Özümə tərəf çəkdim.

Huşə 11:8 Ey Efrayim, səni necə əldən verim? Ey İsrail, səni necə təslim edim? 
Admaya etdiyimi sənə necə edim? Səni necə Sevoyim kimi edim? Köksümdə 
ürəyim alt-üst oldu, Mərhəmət hisslərim alovlandı.

Yәhya 3:16 Çünki Jehovah dünyanı elə sevdi ki, vahid Oğlunu verdi; bunu ona 
görə etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik 
olsun.

Yeşaya 49:15,16  Rəbb  isə  deyir:  «Ana  südəmər  körpəsini  heç  unudarmı? 
Bətnindən çıxan oğluna rəhm etməzmi? Ana öz körpəsini unutsa belə, Mən səni 
əsla  unutmaram. 16  Mən  sənin  adını  ovuclarımda  həkk  etmişəm, Ey  Sion, 
divarların daima önümdədir.

Yeşaya 41:13 Çünki sənin sağ əlindən tutub «Qorxma, sənə kömək edəcəyəm» 
deyən Jehovah Rəbb Mənəm.



Matta 28:20 sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin. Budur, Mən 
dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm».

Yәhya 14:1 Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin.  Jehovah iman edin, Mənə də iman 
edin.

Yeşaya 41:14 «Ey torpaq qurdu olan Yaqub nəsli, Ey  İsrail əhli, qorxma! Sənə 
kömək edəcəyəm» Rəbb bəyan edir. Səni Satınalan İsrailin Müqəddəsidir.

Yeşaya 43:2  Dərin  sulardan  keçsən  belə,  Mən  səninlə  olacağam, Çaylardan 
keçəndə batmayacaqsan, Odun içindən qaçsan belə, yanmayacaqsan, Alov səni 
məhv etməyəcək.

Zəbur  23:1-6  Rəbb  mənim  çobanımdır,  möhtac  olmaram. 2  O  məni  yaşıl 
çəmənlərdə  dincəldir, Sakit  axan  sular  kənarında  gəzdirir. 3  Məni  yenə  də 
canlandırır, İsmi şərəfinə salehlik yolları ilə aparır. 4 Ölüm kölgəsinin dərəsində 
gəzsəm belə,  Şərdən qorxmaram,  çünki  Sən mənimləsən, Sənin  əsan,  Sənin 
dəyənəyin  mənə təsəlli  verir. 5  Düşmənlərimin  qarşısında Mənim üçün süfrə 
açırsan, Başıma ətirli yağ çəkirsən, Ağzınadək camımı doldurursan. 6 Bəli, bütün 
həyatım boyu Yaxşılıq, məhəbbət məni izləyir. Bütün ömrüm boyu Rəbbin evində 
yaşayacağam!

Yәhya 14:27 Aranızda sülh qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu 
sizə  dünyanın  verdiyi  kimi  vermirəm.  Qoy  ürəyiniz  təlaşa  düşməsin  və 
qorxmayın.

Filipililәrә 4:7 Onda Jehovah ağlagəlməz sülhü ürəklərinizi  və düşüncələrinizi 
Məsih İsada qoruyacaq.

Məsəlləri 3:24 Qorxusuz, rahat yatarsan, Şirin yuxu taparsan.

Zəbur 4:9 Arxayın yatıb yuxuya gedirəm, Çünki yalnız Sən, ya Rəbb, məni əmin-
amanlıqda yaşadırsan!

Zəbur  32:18  Rəbbin  gözü  Ondan  qorxanlara,  Onun  məhəbbətinə  ümid 
bağlayanlara baxar.

Romalilara 5:2 Elə Məsihin vasitəsilə də daxilində qaldığımız lütfə imanla nail 
olduq və Jehovah izzətinə ümid bağlamağımızla fəxr edirik.

Yeşaya 55:12  Sevinclə  çıxacaqsınız, Sülhlə  müşayiət  olunacaqsınız, Dağlar, 
təpələr önünüzdə sevinclə nəğmə deyəcək, Çöldəki bütün ağaclar əl çalacaq.

Yәhya 16:22 Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: siz ağlayıb nalə çəkəcəksiniz, 



dünya isə sevinəcək; siz kədərlənəcəksiniz, amma kədəriniz sevincə dönəcək.

Luka 12:9 Amma insanlar önündə Məni inkar edən özü də Jehovah mələkləri 
önündə inkar olunacaq.

Matta 10:30 Sizin başınızdakı saçlar belə, sayılıb.

Yeşaya 54:10  Dağlar  yerini  dəyişsə  də, Təpələr  sarsılsa  da, Sənə  olan 
məhəbbətim  dəyişməz, Sülh  əhdim  sarsılmaz». Bunu  sənə  rəhm  edən  Rəbb 
deyir.

Matta 11:28 Ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, Mənim yanıma gəlin, Mən 
sizə rahatlıq verərəm.

Nəğmələr Nəğməsi Süleymanındır 2:10 Mənə belə dedi sevgilim: «Dur gəl, yarım, 
gözəlim.

Huşə 2:14,19,20  «Amma  Mən  onu  dilə  tutub  Səhraya  aparacağam, Onun 
ürəyincə olan sözlər deyəcəyəm. 19 Səni əbədi olaraq Özümə nişanlayacağam, 
Salehlik, ədalət, məhəbbət və mərhəmətlə Səni özümə nişanlayacağam. 20 Səni 
sədaqətlə Özümə nişanlayacağam, Sən də Rəbbi tanıyacaqsan».

Exodus 3:14  Jehovah  Musaya  dedi:  «Var  Olan  Mənəm».  Sonra  dedi:  «İsrail 
övladlarına belə söylə: “‹Mənəm› deyən sizin yanınıza məni göndərdi”».

Huşə 13:4 «Ancaq Səni Misir torpağından çıxaran Jehovah Rəbb Mənəm. Sən 
Məndən başqa allah tanımamalısan, Çünki Məndən başqa xilaskar yoxdur.

Yәhya 15:14  Əgər  sizə  əmr  etdiyim  şeylərə  əməl  etsəniz,  siz  Mənim 
dostlarımsınız.

Vehy 3:20 Bax qapının önündə durub onu döyürəm; kim səsimi eşidib qapını 
açsa, onun yanına gələcəyəm və Mən onunla, o da Mənimlə birgə şam edəcəyik.
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