
Kazakh - Promises Scriptures

Бытие 20:6 Сонда Құдай оған түсінде былай деді: — Мен сенің мұны адал 
жүрекпен істегеніңді білемін. Сол себептен де сені Маған қарсы күнә 
жасаудан сақтап, оған жақындатпадым.

Исход 35:21,26 Мұнан кейін шын жүректен, өз еркімен Жаратқан Иеге арнап сый-
тартулар бергілері келген барлығы да соларын алып келді. Осылай олар 
Жаратқан Иемен кездесетін киелі шатырды тұрғызып, ондағы қызметтерге 
қажетті бұйымдар мен арнайы киімдерді жасауға керекті заттарды әкелді. 26 
Түбіт иіре алатын барлық қабілетті әйелдер түбіт иірді.

Числа 10:35 Келісім сандығы көшпен бірге жолға шыққан сайын Мұса былай деп 
сиынатын: — Уа, Ием, көтерілші, жауларың шашырасын, Өзіңді жек 
көретіндер алдыңнан қашсын!

Второзаконие 2:25 Бүгіннен бастап Мен аспан астындағы күллі халықтарды 
сендерден үрейленіп қорқатын қыламын. Олар өздерің туралы естігенде 
қалтырап абыржитын болады».

Второзаконие 9:3 Бірақ та бүгін мынаны біліп қойыңдар: сендердің Құдайларың 
Жаратқан Ие жалмайтын от сияқты болып Иорданнан өтіп, алдарыңда бастап 
жүреді. Өзі соларды құртып, сендерге жеңдіреді. Жаратқан Ие өздеріңе уәде 
еткендей, сендер оларды елден қуып шығып, тез арада көздерін жоясыңдар.

Ешуа 2:9 оларға былай деді: — Жаратқан Иенің сіздерге осы елді бергеніне 
көзім жетті. Сіздерден төнген зор қорқыныш біздерді билеп алып, елдің күллі 
тұрғындарының зәрелері ұшып әлсіреуде.

1 Царств 17:48,50 Сонда філістір алға жүріп, Дәуітке таман жақындап келді. Дәуіт
оған қарсы, філістір сапына қарай жүгіріп барды да, 50 Осылай Дәуіт 
філістірді тек сақпан және кесек таспен ғана жеңіп шықты. Қолында тіпті 
семсері болмаса да, оны ұрып өлтірді.

Естер 8:17 Патшаның бұйырған жарлығы жеткен әрбір аймақ, қала және елді 
мекенде яһудилер мәз-мейрам болып мерекеледі. Елдегі халықтардың 
көптеген адамдары яһудилерден қорқып, оларды терең қастерлеп, 
ұлттастарына айналды.

Әйүп 29:14 Осылай бәрін де әділдікпен істедім, адалдық сәлдем мен шапаным 
сияқты маған жақын болды.

Притчи 13:11,22 Әділдің ақ батасымен қала өркендер, Зұлымның жалған тілінен 
бытырап кетер. 22 Әдемі, алайда әдепсіз әйел заты Шошқа мұрнындағы 
алтын сырға сияқты.

Притчи 22:22,23 Жарлыны жарлы деп тонама, Бейшараны дау сотында қыстама!
23 Солардың мүдделерін Жаратқан Ие қорғайды, Оларды тонағандардың 
өздерін тонайды.

Ишая 35:8 Сол жерде даңғыл жол болып, ол «Қасиеттілік жолы» деп аталмақ. 
Бұл жолмен арам ниетті адамдар емес, тек Құдайдың халқы жүреді. Менмен 
ақымақтар оған еш түспейді.

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

Ишая 49:25 Бірақ Жаратқан Ие мынаны айтады: — Күшті жаудың тұтқындары 



тартылып алынып, жеңімпаздың олжасы қайтып алынады! Сенімен 
арпалысып келген жауыңмен Өзім алысып, адамдарыңды босатамын!

Ишая 54:17 Ал бұдан былай қандай қару-жарақ саған қарсы жасалса да, сені 
құрта алмайтын болады. Өзіңді айыптағандардың сөздерін әшкерелеп, жоққа 
шығарасың. Жаратқан Иенің қызметшілері осы игіліктерді иеленетін болады. 
Оларды Өзім ақтап аламын», — деп нық айтады Жаратқан Ие.

Ишая 59:17,19 Ол әділдікті сауыттай, құтқаруды басына дулығадай киіп, зұлымға
жазасын тартқызуды жамылғыдай оранып, қайратын шапандай жамылған 
жауынгер секілді даяр тұр. 19 Осылай батыстағылар мен шығыстағылар да 
Жаратқан Иені терең қастерлеп, Оның салтанатты ұлылығына қайран қалады.
Өйткені Жаратқан Иенің дауылы су тасқынын қатты айдағандай, Өзі де 
тездете аттанып келеді.

Ишая 61:10 Жаратқан Иеге қатты қуанам, Құдайыма шаттанады жан дүнием, 
Мені Ол құтқарып, амандыққа бөледі, Үстіме әділдікті де жауып берді! Күйеу 
жігіт діни қызметкер іспетті Әшекейлі тәж басына киеді, Қалыңдық асыл 
тастарын тағады, Дәл солай мен де болдым салтанатты!

Езекиел 22:30 Менің сол елді құртуға мәжбүр болмауым үшін, оны қабырғадай 
қоршап-қорғайтын әділдікті орнатып, қабырғаның құлаған жерін өз денесімен 
жауып тұратын біреуді іздедім. Бірақ ешкімді таппадым.

Езекиел 45:8 Бұл екі аудан әміршінің Исраилдегі меншікті жері болады. 
Осылайша Менің тағайындаған әміршілерім енді қайтып халқымды 
қанамайтын болады. Олар елдің қалған жерін Исраил халқына рулары 
бойынша үлестіріп табыстасын».

Даниял 4:16(13) Оның санасы ауысып, адамдікі емес, аңдардікі болсын. Сондай 
күйде ол басынан жеті кезеңді өткізсін.

Даниял 7:4 Біріншісінің сырт көрінісі арыстанға ұқсады, бірақ оның бүркіттің 
қанатындай қанаттары болды. Мен қарап тұрғанда қанаттары жұлынып 
тасталды. Айуан жерден көтеріліп, адам сияқты артқы екі аяғымен 
тұрғызылды. Бұған қоса оған адамдікіндей ақыл-сана да берілді.

Зәкәрия 4:6 Ол маған былай деп түсіндірді: — Жаратқан Иенің Зоробабелге 
арнаған сөзі мынау: Күш-қуатпен де емес, билік күшімен де емес, тек Менің 
Рухыммен ғана табысқа жетесің! — дейді Әлемнің Иесі.

Матай 24:22 Егерде Жаратқан Ие бұл күндердің санын қысқартпағанда, ешбір 
жан құтқарыла алмас еді. Бірақ Ол Өзінің таңдап алған адамдарына бола сол 
кезеңді қысқартып қойған.

Матай 26:41 Азғырылмау үшін сергек болып, сиынып мінажат етіңдер! Рух дайын
болғанмен, тән осал», — деді.

Марқа 10:48-52 Көпшілігі оған ұрсып, үндемеуді бұйырды; бірақ ол одан бетер 
айқайлап: «Дәуіттің Ұрпағы, маған рақым ете көріңіз!» — деп жалбарынды. 49 
Иса тоқтай қалып: «Шақырыңдар оны!» — деп бұйырды. Олар соқыр адамға: 
«Көтер еңсеңді, түрегел! Ол сені шақырып жатыр», — деді. 50 Бартімей 
жамылғысын шеше ұшып тұрып, Исаға жетіп келді. 51 Иса: — Өзіңе не 
істегенімді қалайсың? — деп сұрады. Зағип: — Ұстаз, көзімді көретін етсеңіз 
екен! — деп өтінді. 52 Иса оған: — Жүре бер, сен сенімің арқылы 
құтқарылдың, — деді. Сол сәтте-ақ оның көзі ашылып, көретін болды! Содан 
Бартімей Исаға еріп жолға шықты. (Матай 20:30-34)



Марқа 16:20 Ал шәкірттері барлық жерлерге барып, Ізгі хабарды жариялап жүрді.
Иеміз оларға жар болып, Өзінің құдіретін көрсететін кереметтері арқылы 
уағыздалған хабарды растап бекітті. (Аумин)

Лұқа 14:23 Ал қожайыны былай деп тапсырады: — Қаладан шығып, үлкен 
жолдарда әрі үйлердің айналасында жүргендерді шақырып, келуге көндір! 
Осылайша үйім толсын.

Лұқа 21:15 Себебі Мен сендерге жауларың қарсы сөйлеп, дәлел келтіре 
алмайтындай шешендік пен даналық дарытатын боламын.

Лұқа 21:36 Әрқашан сергек болып, сиынып мінажат етіңдер! Осылайша сендер 
алдағы осы апаттардан құтылуға әрі Билеуші ретінде көктен келген Менің 
алдымда тұра алуға рухани күш-қуат иемденіңдер».

Жохан 17:15 Сенен оларды осы дүниеден әкете гөр деп емес, әзәзіл шайтаннан 
қорғай гөр деп сұрап тұрмын.

Елшілердің Iстері 11:23 Ол келіп, сол кісілерге деген Құдайдың рақымын көрген 
соң қатты қуанып, бәріне: «Иемізге шын жүректен адал болыңдар!» — деп 
жігер берді.

Елшілердің Iстері 13:48 Басқа ұлттардың адамдары мұны естігенде қуанып, 
Иеміз туралы Ізгі хабарды мадақтай бастады. Мәңгілік өмірге ие болады деп 
Құдай белгілеп қойғандар Мәсіхке сеніп, Оның жолына түсті.

1 Қорынттықтарга 10:13 Сендер әлі күнге дейін қатты сыналған жоқсыңдар, 
еліктірген жағдайлар әдетте адамдардың бастарына түсіп жүргендегідей ғана 
болып келді. Ал Құдай Өзінің уәдесіне берік: Ол төзімдеріңнен артық 
сыналуларыңа жол бермейді. Еліктірілген кездеріңде соған шыдауға күш-қуат 
беріп, құтылып шығудың лайықты жолымен қамтамасыз етеді.

1 Қорынттықтарга 16:9 Өйткені осында өнімді еңбек етуіме есік айқара ашық, ал 
қарсыластарым да аз емес.

2 Қорынттықтарга 12:9 Бірақ Ол маған былай деді: «Менің рақымым саған жетер:
күшсіз жағдайыңда Менің құдіретім толықтай іске аса алады». Сондықтан 
Мәсіхтің құдіретінің бойымда орнығуы үшін, күшсіздігіме қуана мақтанамын.

Ефестіктерге 6:11 Шайтанның қастық іс-әрекетіне тойтарыс бере алуларың үшін 
Құдай берген «рухани қару-жарақпен» түгел жабдықталыңдар!

Еврейлерге 1:7,14 Періштелер жайлы (Забурда) мына тәрізді сөздер айтылған: 
Ол желдей етеді періштелерін, от жалынындай да өз нөкерлерін. 14 Періште 
атаулы — қызмет көрсететін рухтар ғана, солай емес пе? Жаратқан Ие 
оларды мәңгілік құтқарылуға ие болатын адамдарға қызмет етуге жібереді.

Жақыптың 4:7 Сонымен, Құдайға мойынсұныңдар! Әзәзіл шайтанға қарсы 
тұрыңдар, сонда ол сендерден қашып кетеді.

1 Петірдің 5:10 Ал барлық рақымның бастауы, Құдай, біразырақ уақыт азап шегіп
жатқан сендерді қайтадан жетілдіріп, нығайтып, қуатты да табанды етпек. 
Себебі Ол Мәсіх Иса арқылы сендерді Өзінің салтанатты ұлылығын мәңгі 
бөлісуге шақырды.
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