
Karakalpak - Agape - God's Love Letter Scriptures

Юхан 15:9 Әкениң Мени сүйгени сыяқлы, Мен де сизлерди сүйдим. Мениң 
сүйиспеншилигиме садық болыңлар.

Ийшая 43:1,2 -  Ефес  2:10  Себеби  бизлер  Қудайдың  дөретпесимиз.  Өзи 
алдын  ала  таярлаған  жақсы  ислерин  ислеп  жасаўымыз  ушын,  Ол 
бизлерди Масих Ийса арқалы жаратты.

Еремия 1:5 - Галатия 1:15,16 Бирақ мени анамның қарнында болғанымда-
ақ  таңлап,  Өз  мийрими  менен  шақырған  Қудай  басқа  миллетлер 
арасында  Хош  Хабарды  жәриялаўым  ушын,  маған  Улын  ашып 
билдириўге  ыразы болды.  Сонда  мен  адамлар  менен  мәсләҳәтлесип 
отырмадым.

2  Тимофей 1:9 Қудай бизлерди ислеген ислеримиз себепли емес, ал Өз 
мақсети  ҳәм  мийрими  менен  қутқарып,  мухаддес  болып  жасаўға 
шақырды.  Бул  мийримди  Ол  бизлерге  дүнья  жаратылмастан  бурын 
Масих Ийса арқалы берген еди.

Юхан 15:16  Сизлер Мени емес,  Мен сизлерди  таңладым.  Барып жемис 
берсин ҳәм жемиси турақлы болсын деп, сизлерди тайынладым. Солай 
етип, Мениң атым менен Әкеден не сорасаңлар да, Ол сизлерге береди.

3  Юхан 1:2  Сүйикли туўысқаным!  Руўхый өмириң саў болғандай,  ҳәмме 
нәрседе табысқа ерисип, дениң саў болыўы ушын дуўа етип атырман.

Ийшая 43:4  -  1  Петр 2:9,10  Бирақ  сизлер  Қудай  тәрепинен  таңланған 
адамлар,  Патшаның  руўханийлери,  мухаддес  миллет  ҳәм  Қудайға 
тийисли халықсыз. Сизлер өзлериңизди қараңғылықтан Өзиниң әжайып 
нурына  шақырған  Қудайдың  таң  қаларлық  ислерин  жәриялаў  ушын 
таңландыңлар. 10 Бир ўақытлары Қудайдың халқы емес едиңлер. Бирақ 
енди Қудайдың халқысыз. Бир ўақытлары Қудайдың мийрим-шәпәәтин 
билмеген едиңлер, енди болса, Оның мийрим-шәпәәтин алдыңлар.

Еремия 31:3 -  Ефес 1:4  Қудай  Өзиниң  алдында  мухаддес  ҳәм  минсиз 
болыўымыз  ушын,  Масих  пенен  қатнаста  болған  бизлерди  дүнья 
жаратылмастан бурын таңлап алды. Қудай бизлерди сүйип,

Осия 11:8
Юхан 3:16  Себеби  Қудай  бул  дүньяны  соншелли  сүйгенликтен,  Өзиниң 

жалғыз Улын берди. Оның Улына исенген ҳәр бир адам набыт болмай, 
мәңгилик өмирге ийе болады.

Ийшая 49:15,16 & Ийшая 41:13,14
Лука 12:32  Ҳәй,  кишкене  пада,  қорқпа!  Әкеңиз  сизлерге  Патшалықты 

бериўди мақул тапты.



Матта 28:20  Мениң  сизлерге  буйырғанларымның  ҳәммесин  орынлаўды 
оларға  үйретиңлер.  Минекей,  Мен  дүньяның  ақырына  дейин  ҳәмме 
ўақыт сизлер менен бирге боламан! – деди. 

Юхан 14:1 Ийса шәкиртлерине былай деди: – Жүреклериңиз ғам шекпесин. 
Қудайға исениңлер, Маған да исениңлер.

Забурда 22:1-6  Даўыттың  жыры -  Жаратқан  Ийе  шопанымдур, Мен 
мүтәжлик  көрмеспен. 2  Мени  жасыл  жайлаўларда  жатқызар, Тыныш 
ағын суў бойына алып барар. 3 Ол жанымды қайта тиклеп, Өз аты ушын 
мени туўры жолға жетеклер. 4 Ҳәттеки, өлим қараңғылығы яңлы, Өтсем 
де  сол ойпатлықтан, Қорқпайман қәўип-қәтерден. Өйткени  Сен  мениң 
менен биргесең, Ҳасаң, шопанлық таяғың, Тынышлық берер маған. 5 Көз 
алдында душпанларымның, Мен ушын дастурхан жаясаң. Басыма май 
сүртип, Кесемди  мениң  толтырасаң. 6  Өмирим  бойы  жақсылық  ҳәм 
сүйиспеншилик изимнен жүрер, Жаратқан Ийениң үйи мәңги мәканым 
болар.

Юхан 14:27  Мен  сизлерге  тынышлық  қалдыраман.  Өз  тынышлығымды 
сизлерге  беремен.  Мен  беретуғын  тынышлық  дүнья  беретуғын 
тынышлыққа уқсамайды. Жүреклериңиз ғам шекпесин, қорқпаңлар.

Филип 4:7  Сонда  ҳәр  қандай  ақыл-ойдан  зыят  болған  Қудайдың 
тынышлығы  Масих  Ийса  арқалы  кеўиллериңизди  ҳәм  ой-
пикирлериңизди қорғайды. 

Tымсал 3:24 Жатқаныңда қорқпассаң, Уйықлағаныңда уйқың тыныш болар.
Забурда 4:9  Жатқанымда,  тыныш  уйықлайман, Өйткени  жалғыз  Сен, 

Жаратқан Ийе, Аманлық ишинде сақлайсаң мени.
Забурда 32:18  Жаратқан  Ийениң  көзи  Өзинен  қорқатуғынларда, Оның 

сүйиспеншилигинен үмит ететуғынларда.
Рим 5:2 Ийса Масих арқалы Қудайдың мийримине исенимимиз бенен ийе 

болып жасамақтамыз. Және де, Қудайдың уллылығына ерисиўден үмит 
етип, қуўанамыз.

Ийшая 55:12 - Лука 19:40 Ийса оларға:
–  Сизлерге айтатуғыным:  егер олар үндемей қалса,  таслар бақырады, – 

деди.
Юхан 16:22 Сол сыяқлы, сизлер де ҳәзир қайғырып атырсызлар. Бирақ Мен 

сизлерди  және  көремен  ҳәм  жүрегиңиз  қуўанышқа  толады.  Бул 
қуўанышты сизлерден ҳеш ким тартып ала алмайды.

Лука 12:9 Ал ким де ким Мени адамлар алдында тән алмаса, оның өзи де 
Қудайдың периштелериниң алдында тән алынбайды.

Матта 10:30 Басларыңыздағы шашлардың бәри де Қудайға санаўлы.
Ийшая 54:10  -  Матта 24:35  Аспан  менен  жер  жойылады,  бирақ  Мениң 

сөзлерим ҳеш қашан жойылмайды.
Матта 11:28-30  Ҳәй,  шаршап,  аўыр  жүк  басқанлар,  ҳәммеңиз  Маған 

келиңлер! Мен сизлерди рәҳәтлендиремен.29 Мойынтырығымды салып, 



Меннен  үйрениңлер:  өйткени  Мен  мөмин  ҳәм  кишипейилмен.  Солай 
етип,  кеўиллериңиз  тынышлық  табады.30  Мен  берген  мойынтырық 
ыңғайлы, жүгим жеңил, – деди.

Сулайман 2:10 & Осия 2:14,19,20 - 
2 Коринт 11:2 Сизлерди Қудайдың қызғанышы менен қызғанаман. Өйткени 

мен  сизлерди  бир  пәк  қыз  сыяқлы  жалғыз  күйеўге,  яғный  Масихқа 
усынып, Оған некеледим.

Exodus 3:14  Қудай  Муўсаға:  –  Мен  мәңгиге  бар  Болыўшыман.  Сен 
израиллыларға: «Мени сизлерге мәңгиге бар Болыўшы жиберди», – деп 
айт, – деди.

Осия 13:4 - Елшилер 4:12 Ийсадан басқа ҳеш ким арқалы қутқарылыў жоқ. 
Қутқарылыўымыз ушын аспан астында адамларға берилген басқа ҳеш 
бир ат жоқ.

Юхан 15:14  Егер  сизлер  буйырғанларымды  орынласаңлар,  Мениң 
досларым боласызлар.

Аян 3:20  Мине,  Мен  қапы  алдында  қағып  турман.  Егер  ким  де  ким 
даўысымды  еситип,  қапыны  ашса,  оның  үйине  киремен.  Мен  оның 
менен, ол Мениң менен бирге аўқат жеймиз.
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