
Bashkir - Agape   Изге Яҙманы     - God's Love Letter Scriptures

ЯХЪЯ 15:9 Атам Мине яратҡан кеүек, Мин дә һеҙҙе яраттым. Минең 
мөхәббәтемдә йәшәгеҙ.

Ишағыя 43:1,2 - ЕФЕСТАРҒА 2:10 Беҙҙе Алла бар итте. Уның алдан әҙер-
ләнгән яҡшы эштәрен башҡарыу өсөн, беҙ Ғайса Мәсих аша бар ителдек.

Иремия 1:5 - ГАЛАТТАРҒА 1:15 Әсәм ҡарынынан уҡ мине һайлап алған Алла, 
Үҙенең мәрхәмәте менән, Улын миндә асып, йәһүд булмаған халыҡтар 
араһында Уның тураһындағы Һөйөнөслө Хәбәрҙе вәғәзләү өсөн 
билдәләгән. Тик мин бер кем менән дә кәңәшләшмәйенсә,

ЯХЪЯ 15:16 Мине һеҙ һайламанығыҙ, ә Мин һеҙҙе һайлап алдым; емеш 
килтерегеҙ һәм емешегеҙ һәр ваҡыт булып торһон тип, һеҙҙе Мин 
тәғәйенләп ҡуйҙым. Шулай итеп, Минең исемемдән нимә һораһағыҙ ҙа, 
Атам һеҙгә бирер.

3 ЯХЪЯ 1:2 Ҡәҙерле дуҫым, йәнең менән сәләмәт булған кеүек, тәнең менән 
дә иҫән-һау һәм һәр яҡлап уңышлы булыуың өсөн доға ҡылам.

Ишағыя 43:4 - 1 ПЕТР 2:9,10 Әммә һеҙ – ҡараңғылыҡтан Үҙенең ғәжәйеп 
яҡтылығына Саҡырыусының бөйөк эштәрен иғлан итеү өсөн һайланған 
нәҫел, батша руханиҙары, изге халыҡ, Алланың Үҙ халҡы. 10 Элегерәк һеҙ 
хатта халыҡ түгел инегеҙ, ә хәҙер Алла халҡы булдығыҙ. Ҡасандыр һеҙгә 
шәфҡәт күрһәтелмәгәйне, хәҙер иһә шәфҡәт күрһәтелде.

Иремия 31:3 - ЕФЕСТАРҒА 1:4 Алла алдында изге һәм саф булыуыбыҙ өсөн, 
донъя яратылғанға тиклем үк Ул беҙҙе Мәсих аша һайлап алды һәм, беҙгә 
булған мөхәббәте хаҡына,

2 ТИМОФЕЙҒА 1:9 Ул беҙҙе ҡылған эштәребеҙгә ҡарап түгел, ә Үҙенең ниәте 
һәм мәрхәмәте менән ҡотҡарҙы, изге тормошҡа саҡырҙы. Уның был 
мәрхәмәте донъя яратылғансы уҡ Ғайса Мәсих аша еткерелде.

ЯХЪЯ 3:16 Алла донъяны шул тиклем яратты, хатта Улына инанған бер кем 
дә һәләк булмаһын, ә мәңгелек тормошҡа эйә булһын өсөн, Ул Үҙенең 
берҙән-бер Улын бирҙе.

Осия 11:8; Ишағыя 49:15,16; & Ишағыя 41:13,14  - ЛУКА 12:32 Эй бәләкәй 
көтөү, ҡурҡмағыҙ! Батшалыҡты һеҙгә биреүҙе Атағыҙ яҡшы тип тапты.

МАТФЕЙ 28:20 Һеҙгә ҡушҡандарымдың барыһын да үтәргә өйрәтегеҙ. Һәм 
белегеҙ: Мин донъя бөткәнгәсә һәр ваҡыт һеҙҙең менән бергә булам.

ЯХЪЯ 14:1 Борсолмағыҙ! Аллаға ышанаһығыҙ икән, Миңә лә ышанығыҙ!
Зәбур 23:1 - ЯХЪЯ 10:11 Мин – яҡшы көтөүсе: яҡшы көтөүсе һарыҡтары өсөн 

йәнен фиҙа ҡыла.
Зәбур 23:2 - АСЫЛЫШ 7:17 Тәхет уртаһындағы Бәрәс уларға Көтөүсе булыр, 

тереклек һыуы булған шишмәләргә алып барыр, Алла иһә уларҙың 
күҙендәге һәр йәш бөртөгөн һөртөр.

Зәбур 23:3,4 - ЛУКА 1:79 Был ут ҡараңғыла һәм үлем күләгәһендә 
ултырғандарға яҡтылыҡ нуры һибәсәк һәм беҙҙе тыныслыҡ юлына 
йүнәлтәсәк.

Зәбур 23:5,6 - 2 КОРИНФТАРҒА 1:10 Алла беҙҙе үлем дәһшәтенән ҡотҡарҙы 
һәм тағы ла ҡотҡарасаҡ әле. Киләсәктә лә ҡотҡарасағына ышанып, Уға 



өмөт бағлайбыҙ,
ФИЛИПТАРҒА 4:7  Шулай булһа, һәр аҡылдан юғарыраҡ булған Алла 

именлеге йөрәктәрегеҙҙе һәм уй-фекерҙәрегеҙҙе Ғайса Мәсих менән 
берлектә һаҡлар.

Кинәйә 3:24 & Зәбур 4:8 - ЯХЪЯ 14:27 Мин һеҙгә тыныслыҡ ҡалдырып, 
Үҙемдең тыныслығымды һеҙгә бирәм, әммә Мин биргән тыныслыҡ 
кешеләр биргән кеүек түгел. Күңелегеҙҙе хәүеф биләмәһен! Ҡурҡмағыҙ!

Зәбур 33:18 - 1 ПЕТР 3:12 Сөнки Раббының күҙҙәре тәҡүә кешеләргә, 
ҡолаҡтары уларҙың доғаһына йүнәлгән, әммә Раббының йөҙө яманлыҡ 
ҡылыусыларға ҡаршы тора».

РИМДАРҒА 5:2 Мәсих беҙгә мәрхәмәт алырға мөмкинлек бирҙе. Иманыбыҙ 
аша ошо мәрхәмәттә торабыҙ һәм, Алла данын уртаҡлашырбыҙ, тигән 
өмөт менән ғорурланабыҙ һәм шатланабыҙ.

Ишағыя 55:12 - ЛУКА 19:40 Ғайса иһә: – Һеҙгә шуны әйтәм: улар тымһа, 
таштар ҡысҡыра башлаясаҡ, – тип яуаплаған.

ЯХЪЯ 16:22  Шуның һымаҡ, һеҙ ҙә хәҙер ҡайғыраһығыҙ; әммә Мин һеҙҙе тағы
күрәсәкмен, күңелегеҙҙе шатлыҡ биләп алыр һәм ул шатлыҡты һеҙҙән бер 
кем дә тартып ала алмаҫ.

ЛУКА 12:9 Ә кем кешеләр алдында Минән ваз кисә, Алла фәрештәләре 
алдында унан ваз кисер.

МАТФЕЙ 10:30 Ә һеҙҙең хатта башығыҙҙағы һәр бер сәс бөртөгө лә һанаулы.
Ишағыя 54:10 - МАТФЕЙ 24:35 Күк менән ер юҡҡа сығыр, әммә Минең 

һүҙҙәрем юҡҡа сыҡмаясаҡ.
МАТФЕЙ 11:28-30 Йонсоған һәм ауыр йөктән интегеүселәр, барығыҙ ҙа Миңә 

килегеҙ. Мин һеҙгә тыныслыҡ бирермен. 29 Ҡамытымды үҙегеҙгә кейегеҙ 
ҙә, Минән өйрәнегеҙ, сөнки Мин – йыуаш, баҫалҡы, шул мәлдә күңелег-
еҙгә тыныслыҡ табырһығыҙ. 30 Минең ҡамытым уңайлы һәм йөгөм еңел!

Сөләймән 2:10 & Осия 2:14,19,20  - 2 КОРИНФТАРҒА 11:2 Мин һеҙҙе Алла 
көнсөллөгө менән көнләшәм. Һеҙҙе бер генә иргә – Мәсихкә йәрәштем, 
һәм һеҙҙе Уның алдына саф ҡыҙ кеүек килтерергә теләйем.

Исход 3:14 - ЕВРЕЙҘАРҒА 13:8  Ғайса Мәсих үҙгәрешһеҙ – кисә лә, бөгөн дә, 
мәңгелектә лә Ул бер үк.

Осия 13:4 - ҒӘМӘЛДӘР 4:12 Башҡа бер кемдән дә ҡотолоу килмәҫ. Ер 
йөҙөндә кешеләргә бирелгән исемдәр араһында беҙҙе ҡотҡара алырҙай 
бүтән исем юҡ, – тине Петр.

ЯХЪЯ 15:14 Әмерҙәремде үтәһәгеҙ, һеҙ – Минең дуҫтарым.
ЯХЪЯ 14:6 Ғайса уға: – Мин – юл, хәҡиҡәт һәм тормош. Минең аша үтеп кенә 

Атам янына барып була.
АСЫЛЫШ 3:20 Бына Мин ишек төбөндә шаҡып торам. Берәйһе тауышымды 

ишетеп ишек асһа, уның янына инермен һәм беҙ бергә ашарбыҙ: Мин уның
менән, ә ул Минең менән.
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