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Лебийлилер  26:19  Қайсар менменлигиңизди жоқ  қыламан.  Аспаныңызды 
темир сыяқлы, жериңизди қола сыяқлы қыламан.

Deuteronomy 23:5 Деген менен, Қудайыңыз Жаратқан Ийе Биламға қулақ 
салыўды қәлемеди. Қудайыңыз Жаратқан Ийе сизлерди сүйгени ушын, 
нәлетти жарылқаўға айландырды.

Рим 12:21 Жаманлықтан жеңилме. Ал, жаманлықты жақсылық пенен жең.
Tымсал 27:12 Ақыллы қәўип-қәтерди көрип, бас саўғалар, Сада алға басып 

бара берип, зәлел көрер.
Филип 2:16 Сонда сизлер адасқан ҳәм бузылған әўлад арасында Қудайдың 

кемшиликсиз,  таза ҳәм минсиз балалары боласызлар. Қудайдың өмир 
беретуғын сөзлерин басқаларға жеткизип, дүньядағы жулдызлар сыяқлы 
жарқырайсызлар. Солай етип, мениң жан-тәним менен қылған мийнетим 
босқа кетпей, Масихтың қайта келетуғын күнинде мақтана аламан.

Ийшая  49:4 -  Галатия  4:11 Сизлер ушын бийкарға мийнет еттим бе, деп 
тәшиўиштемен.

Еврейлер  13:21 Усы Қудай Оның еркин орынлаўыңыз ушын, сизлерге ҳәр 
бир жақсы нәрсени жеткизсин. Өзине унайтуғын нәрсени Ол Ийса Масих 
арқалы  бизлерде  әмелге  асырсын.  Масихқа  мәңгиге  даңқ  болсын! 
Аўмийин.

1  Коринт  16:15  Ахая  үлкесинде  биринши  болып  исенген  ҳәм  өзлерин 
исениўшилердиң  хызметине  бағышлаған  Степанның  хожалығын 
билесизлер. Сизлерден өтиниш, туўысқанларым:

Филип  1:27  Тек  жасап  атырған  өмириңиз  Масихтың  Хош  Хабарына 
ылайықлы болсын. Сонда келип сизлерди көрсем де, алыста болып ҳал-
жағдайыңызды еситсем де, сизлердиң бир руўхта беккем турғаныңызды, 
Хош  Хабарға  деген  исеним  ушын  бир  жан,  бир  тән  болып  гүресип 
атырғаныңызды билейин.

1  Коринт  15:58  Солай  етип,  сүйикли  туўысқанларым,  тайсалмай  беккем 
турыңлар  ҳәм  Ийемиздиң  хызметинде  бәрқулла  ғайратлы  болыңлар. 
Өйткени Ийемиздиң жолында еткен хызметиңиздиң босқа кетпейтуғынын 
билесизлер.

Колоса  4:12  Масих  Ийсаның  хызметшиси  болған  жерлесиңиз  Епафрас 
сизлерге сәлем айтып атыр. Сизлерди Қудайдың ҳәр бир еркине толық 
исенсин ҳәм минсиз  адамлар болсын деп,  ол сизлер ушын бар күши 
менен үзликсиз дуўа етип атыр.

2  Патша  19:34 Мен Өзим ушын ҳәм қулым Даўыттың ҳүрмети ушын бул 
қаланы қорғап, қутқараман».

Рим  8:31  Олай  болса,  буған  не  деймиз?  Егер  Қудай  бизлерди жақласа, 



бизлерге ким қарсы тура алады?
Еремия 15:20,21 I will make thee unto this people a fenced brasen wall: and 

they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee: for I am 
with thee to save thee and to deliver thee, saith the LORD. 21  And I will 
deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the 
hand of the terrible.

Матта  6:13 Бизлердиң азғырылыўымызға жол қоймай, шайтаннан қутқара 
гөр. Себеби Патшалық та, қүдирет те, уллылық та мәңгиликке Сеники. 
Аўмийин.

Аян  3:18  Сонлықтан  Мениң  саған  айтатуғын  мәсләҳәтим  мынаў:  бай 
болыўың  ушын,  Меннен  отта  тазаланған  алтын,  жалаңашлығыңның 
айыбы көринбеў ушын ақ кийимлер, көриўиң ушын көзлериңе сүртетуғын 
дәри сатып ал.

1  Юхан  3:17  Ким  де  ким  дүнья-малға  бай  бола  тура,  туўысқанының 
жоқшылықта жасап атырғанын көрсе де тас баўырлық етсе, қалайынша 
ондай адамда Қудайдың сүйиспеншилиги болады?

Ийшая 50:4  tongue of the learned -  Ефес 6:19  Мен ушын да дуўа етиңлер. 
Аўзымды ҳәр ашқанымда маған керекли сөз берилип,  Хош Хабардың 
сырын батырлық пенен билдире алайын.

Забурда 18:39 - 2 Самуел 22:40 Саўаш ушын мени толтырдың күшке, Маған 
қарсы шыққанларды қулаттың алдымда.

Ezekiel 13:6; - Марк 13:22 Себеби жалған масихлар ҳәм жалған 
пайғамбарлар пайда болып, егер мүмкин болса, таңлап алынғанларды 
алдаў ушын, кәраматлы белгилер ҳәм таң қаларлық ислерди көрсетеди.

Забурда  89:43  -  Лебийлилер  26:37  Сизлерди  ҳеш  ким  қуўмаса  да, 
қылыштан  қашқандай  болып,  бир-бириңизге  сүрнигип  жығыласызлар. 
Душпанларыңызға қарсы тура алмайсызлар.

1  Коринт  14:8  Егер  кәрнай  урыстың  басланғанын  жәриялап,  анық  сес 
шығармаса, ким урысқа таярланады?

Аюп 15:24 Азап ҳәм қайғы оларды қорқынышқа салар, Урысқа таяр турған 
патша сыяқлы қорқыныш оларды жеңер.

1  Kитабын  12:8 Даўыт шөлдеги қорғанда болғанда, гадлылардың биразы 
оған қосылды. Олар урысқа таяр мәрт жаўынгерлер болып, қалқан ҳәм 
найзаны ислете алатуғын еди. Олардың жүзлери арысландай айбатлы, 
өзлери таўлардағы кийик киби шаққан еди.

1  Kитабын  12:33,38  Зебулон  урыўынан:  елиў  мың  адам.  Олар  урыс 
қуралларының  ҳәмме  түри  менен  қуралланған  болып,  Даўытқа  шын 
жүректен жәрдем бериў ушын келди. 38 Булардың ҳәммеси сап тартып, 
урысқа шығыўға таяр әскерлер еди. Олар қатты қәлеў менен, Даўытты 
пүткил Израил үстинен патша етип қойыў ушын Хебронға келди. Қалған 
израиллылар да Даўытты патша етиў нийетинде еди.

Лука  10:19 Минекей, Мен сизлерге жыланлар менен шаянларды аяқ асты 



қылып,  душпанның  пүткил  күш-қүдиретин  жеңиўге  бийлик  бердим. 
Сизлерге ҳеш нәрсе зыянын тийгизе алмайды.

2  Коринт  7:10  Себеби  Қудайдың  қәлеўи  менен  берилген  қапашылық 
адамды тәўбеге алып келеди ҳәм адам бул арқалы қутқарылыў алады. 
Бундай  қапашылық  өкиниў  алып  келмейди.  Бирақ,  дүньяның 
қапашылығы өлимге алып барады.

2  Тимофей  2:25,26  Және  ол  өзине  қарсы  болғанларға  әлпайымлылық 
пенен жол-жорық бериўи лазым. Сонда, мүмкин, Қудай сол адамлардың 
да  тәўбеге  келип,  ҳақыйқатлықты  билиўи  ушын  жол  ашар. 26 Солай 
етип,  олардың  ақылы  киреди  ҳәм  қәлегенин  ислетиў  ушын  өзлерин 
тутқын қылған шайтанның дузағынан қутылады. 

Нехемия  4:15  Өзлериниң  нийетлеринен  хабардар  екенимиз  ҳәм  Қудай 
оларды пушқа шығарғаны душпанларымыздың қулағына жетип барды. 
Сонда бизлер ҳәммемиз дийўалға, ҳәр биримиз өз исимизге қайттық.

Забурда 55:18 God delivered my soul in peace from the battle that was against 
me:...

Забурда 76:3 God brake the weapons & the battle;
Забурда 73:24; 94:12; 143:8,10;
Еремия 1:18 God have made thee this day a defenced city, and an iron pillar, 

and brasen walls against the whole land ...
Еремия 6:27 God set thee for a tower and a fortress among my people ...
Ezekiel 3:18 watchman warn the wicked
Ezekiel  30:24 God strengthen the arm
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