
Agape Kazakh - God's Love Letter Scriptures

Жохан 15:9  Әкем  Мені  қалай  сүйсе,  Мен  де  сендерді  солай  сүйемін. 
Сүйіспеншілігімді қабылдай беріңдер!

Ишая 43:1  Ал  енді,  Жақыптың үрім-бұтағы,  Исраил халқы,  сені  жаратып 
қалыптастырған Тәңір Ие мынаны айтады:  «Қорықпа,  Мен сені  құныңды 
төлеп құтқарып алдым. Сені өз атыңмен шақырдым: Сен Мендіксің!

Еремия 1:5  — Мен сені шешеңнің құрсағында жаратпастан бұрын-ақ білген 
болатынмын.  Анаңның  құрсағынан  шықпай  тұрып-ақ  сені  өз  қызметіме 
бағыштап, халықтарға пайғамбар болуға тағайындап белгіледім. —

Жохан 15:16  Сендер  Мені  таңдап  алған  жоқсыңдар,  қайта,  Мен  сендерді 
таңдап алдым: өздерің барып, рухани жеміс берсін, сол жемістерің тұрақты 
болсын  деп  тағайындадым.  Сонда  Менің  атымнан  не  сұрасаңдар,  Әкем 
соның бәрін де береді.

3 Жоханның 1:2 Сүйікті бауырым! Сенің рухани өміріңнің сау болғанындай, 
саған барлық жағынан да Құдайдан игілік пен денсаулық тілеймін.

Ишая 43:4 Мен үшін аса қымбат, қадірлісің, сені сондай қатты сүйемін! Сенің 
орныңа көп адамды қиып, өмірің үшін халықтарды төлем етемін.

Еремия 31:3  Ежелде Жаратқан Ие бізге аян беріп былай деген еді:  «Саған 
деген  сүйіспеншілігім  мәңгілік,  берік  мейіріміммен  сені  Өзіме  баурап 
келемін.

Ошия 11:8  «Мен  сені  қалайша  тастап  кетемін,  уа,  Ефрем?  Сені  қалайша 
ұстап беремін, уа, Исраил? Мен сені қалайша Адмадай тастап, Себоимдей 
ойрандаймын? Жүрегімде ниетім өзгеріп, аяушылығым арта түсті.

Жохан 3:16  Өйткені  Құдай  адамзатты  сондай  қатты  сүйгендіктен,  Өзінің 
жалғыз  рухани  Ұлын  құрбандыққа  берді.  Енді  Оған  сенуші  әркім  жаны 
тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады.

Ишая 49:15,16  — Әлде әйел өз сәбиін ұмыта ала ма, құрсағынан шыққан 
ұлын  аямай  ма?!  Анасы  ұмытып  кеткен  күнде  де  Мен  сені  ешқашан 
ұмытпаймын,  Иерусалим!  16  Есіміңді  алақаныма  ойып  жазып  алдым, 
қамалдарың әрдайым көз алдымда!

Ишая 41:13  Себебі  Құдайың  Жаратқан  Иемін,  Сені  оң  қолыңнан 
сүйемелдеймін.  Қорықпа,  Мен  сені  қолдап-қорғаймын  Деп  саған  берік 
уәдемді беремін.



Матай 28:20 әрі сендерге өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер! 
Естеріңде болсын: Мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен 
бірге болып, сендерге жар боламын!» (Аумин) 

Жохан 14:1   —  Көңілдерің толқымасын! Құдайға сеніңдер және Маған да 
сеніңдер!

Ишая 41:14 Құрт секілді дәрменсіз Жақып халқы, Исраилдің азғантай жұрты, 
Қорықпа,  Мен  сені  қолдаймын!»  —  Деп  нық  айтады  Жаратқан  Ие.  Ол, 
Исраилдің Киелі Құдайы, сені туысқан қамқоршыдай азат етеді

Ишая 43:2  Судан  өткен  кезіңде  саған  жар  боламын,  өзендерден  өткенде 
батып  кетпейсің.  Отты  жарып  өтсең,  күйіп  қалмайсың,  тіпті  жалыны  да 
шарпымайды.

Жыры 22:1-6  (Дәуіттің  жыры.)  Жаратқан  Ием — менің  Бағушым,  Мен  еш 
нәрседен де тарықпаймын. 2 Ол мені жасыл жайлауға жаяды, Тұнық суға 
жетелеп  апарады.  3  Ием  жаныма  күш  дарытады.  Есімі  «Қасиетті»  деп 
аталады, Содан артамын Оған сенімімді: Ол мені тура жолмен жетелейді. 4 
Қап-қараңғы шатқалда жүрсем де мен, Қорықпаймын ешбір қауіп-қатерден, 
Себебі Өзің менің қасымдасың, Жігер береді сойылың мен таяғың. 5 Сен 
маған дастарқан жаясың Көз алдында дұшпандарымның, Мені  құрметпен 
қарсы аласың, Тостағанды толтыра құясың. 6 Жақсылық пен мейірімділік 
Үлесім болады өмірлік, Жаратқан Иенің үйінде Мен қала беремін мәңгілік. 

Жохан 14:27  Мен  сендерге  амандық пен  тыныштық сыйлаймын,  Өзімнің 
тыныштығымды  беремін.  Менің  беретінім  осы  дүниенің  беретін  өткінші 
тыныштығы сияқты емес, сондықтан көңілдерің қобалжып, қорықпаңдар.

Філіпіліктерге 4:7  Сонда  Құдайдың  адам  ақылынан  асқан  керемет 
тыныштығы  сендердің  жүректерің  мен  ой-саналарыңды  Мәсіх  Исада 
сақтайды.

Притчи 3:24 Төсекте жатқанда ешқандай қамықпассың, Қауіпті уайымдамай, 
жайлы ұйықтарсың,

Жыры 4:8  Уа,  Жаратқан,  мен  төсегіме  жатып  Ұйықтаймын  енді  қаннен-
қаперсіз, Өйткені Өзің маған бердің сыйлап Тыныш өмірді қауіп-қатерсіз. 

Жыры 33:18   Бірақ  Өзін  терең  қастерлейтіндерге,  Рақымына  үмітін 
жүктегендерге Назарын салады Жаратқан Ие

Римдіктерге 5:2  Құдайдың осы рақымына бізге  Иса  Мәсіхтің  арқасында, 
сенім арқылы жол ашылды. Енді Құдайдың рақымына бөленіп, салтанатты 
ұлылығын көреміз деген үмітімізге қатты шаттанамыз!

Ишая 55:12  Сондықтан  сендер  зор  қуанышпен  тұтқыннан  босап  шығып, 



жолдарыңда  аман-есен  жетеленетін  боласыңдар.  Тау-төбелер  алдарыңда 
ән шырқап, даладағы күллі ағаштар сендерге қол соқпақ.

Жохан 16:22  Сендер де қазір  солай  қайғылысыңдар.  Бірақ  Мен сендерді 
қайта  көремін,  сонда  қатты қуанасыңдар,  қуаныштарыңды ешкім тартып 
ала алмайды.

Лұқа 12:9 Не айту керек екенін сендерге сол сәтте-ақ Киелі Рух үйретеді».

Матай 10:30 Тіпті бастарыңдағы шаштарыңның саны да Оған белгілі!

Ишая 54:10 Таулар қозғалып, төбелер шайқалар, бірақ Менің сүйіспеншілігім 
сенен айнымас, сенімен амандық пен тыныштық жайлы жасаған Келісімім 
де шайқалмас!» — дейді саған рақымын төккен Жаратқан Ие.

Матай 11:28  Қиналып қатты шаршап-шалдыққандар, Еңселерін тым ауыр 
жүк  басқандар,  Менің  қасыма келіңдер,  бәрің,  Жандарыңды Мен рақатқа 
бөлеймін!

Песни 2:10  Тіл  қатып  маған  былай  деді  сүйіктім:  Тұршы,  жаным,  бірге 
жүрші, сүйкімдім!

Ошия 2:14,19,20   «Ал  енді  Мен  оны  еліктіріп,  айдалаға  алып  шығып, 
жүрегіне  жылы сөз  айтамын. 19  (Уа,  халқым,)  Мен  сені  Өзіме  мәңгілікке 
атастырамын. Мен әділдік пен әділет, берік сүйіспеншілік пен рақымдылық 
танытып, сені  Өзіме айттырамын. 20 Иә,  сені  Өзіме сенімділікпен әйелім 
етемін. Сонда сен Мені, Жаратқан Иені, мойындайтын боласың.

Исход 3:14  Құдай  оған  былай  деп  жауап  қатты:  —  Мен  (Мәңгі)  Бар 
Болушымын. Исраилдіктерге: «(Мәңгі) Бар Болушымын деген мені сендерге 
жіберді» деп айт. — 

Ошия 13:4  Бірақ  Мен  сендерді  Мысыр елінен алып шыққан Құдайларың 
Жаратқан Иемін. Өзімнен басқа ештеңені Құдай деп танымаңдар! Менен өзге 
ешбір құтқарушы жоқ.

Жохан 15:14  Егер  Менің  тапсырғандарымды  орындасаңдар,  Маған 
доссыңдар.

Аян 3:20  Міне, Мен есік алдына келіп, қағып тұрмын. Кімде-кім даусымды 
естіп,  есік  ашса,  Мен  оның  жан  дүниесіне  еніп,  онымен  бірге 
«дастарқандас»  боламын;  ол  да  рухани  нәр  алып,  Менімен  тығыз 
байланыста болады.
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