
Meadow Mari - Agape   Возымаште     - God's Love Letter Scriptures

Иоанн 15:9 Кузе Мыйым Ача йӧратен, тугак Мыят тендам 
йӧратенам. Мыйын йӧратымаштем кодса.

Исаиян 43:1,2 - Ефесян-влаклан 2:10 Ме Тудын ыштымыже улына,
Тудын ончылгоч ямдылыме поро пашажым шукташ Юмо 
мемнам Христос Иисус гоч ыштен.

Иеремий 1:5 - Галат-влаклан 1:15/16 Но эше авамын кӧргыштыжӧ 
улмем годымак мыйым ойырен налше да порылыкшо дене 
ӱжшӧ Юмо шке Эргыжым мыйын гоч палдараш сайлан шотлен. 
Тудын нерген Поро Уверым чын Юмым палыдыме-влак 
коклаште каласкалышаш улам. Мый тунамак айдеме деч 
каҥашым йодын омыл,

Иоанн 15:16 Те огыл Мыйым ойырен налында, мый тендам 
ойырен налынам, те кайыза, саскам пуыза да саскада 
аралалтше манын, тендам шогалтенам. Тыге ыштеда гын, Ача 
деч мом гына Мыйын лӱм дене йодыда, тыланда чыла пуа.

3 Иоаннын Cерышыже 1:2 Йӧратымем, кузе кӧргӧ чонет 
сеҥымашке шуэш, тугак тый чыла шотыштат сеҥымашке шу да 
таза лий манын, кумалам.

Исаиян 43:4 - 1 Петрын Cерышыже 2:9,10 Но те ойырен налме 
тукым, Кугыжан иерейже-влак, святой калык, Юмын Шкаланже 
налме тукым улыда. Тендам пычкемыш гыч ӧрыктарыше 
волгыдышкыжо Ӱжшын кӱдыратле пашажым те увертарышаш 
улыда. 10 Ондак те калык лийын огыдал, ынде Юмын калыкше 
улыда. Ондак тендам чаманыме огыл, а ынде чаманыме улыда.

Иеремий 31:3 - Ефесян-влаклан 1:4 Шкенжын ончылныжо 
мыланна святой да шылталаш амалдыме лияш манын, тӱням 
шочыктымо деч ончычак Тудо мемнам Христос гоч ойырен 
налын.

2 Тимофейлан 1:9 Тудо мемнам утарен да святой илышышке 
ӱжын. Тидым мемнан пашаланна кӧра огыл, а ончылгоч шонен 
пыштымыжлан кӧра да жап тӱҥалме деч ончычак мыланна 
Христос Иисус гоч ончыктымо порылыкшылан кӧра ыштен.

Иоанн 3:16 Юмо тӱням туге йӧратен, Ик Шкет Эргыжымат пуэн; 
Эргыжлан ӱшаныше иктат ынже йом, а курымашлык илышым 
налже манын, тыге ыштен.



Осийын 11:8; Исаиян 49:15,16; & Исаиян 41:13,14 
Лука 12:32 Изи кӱтӱ, ит лӱд! Ачада тыланда Кугыжанышым пуаш 

сайлан шотлен.
Матфей 28:20 тыланда чыла кӱштымем шуктен шогаш туныктыза. 

Тӱня пытымешке, Мый кече еда тендан дене пырля лиям. 
Аминь».

Иоанн 14:1 «Тек тендан шӱмда ок тургыжлане. Юмылан ӱшаныза 
да Мылам ӱшаныза.

Псалтирь 23:1 - Иоанн 10:11 Мый поро кӱтӱчӧ улам, поро кӱтӱчӧ 
шорык-влак верч илышыжым пуа.

Псалтирь 23:2 - Иоаннлан Почмаш 7:17 Престол покшелнысе Пача
нуным кӱта, илыше вӱд памаш деке коштыкташ тӱҥалеш, да 
Юмо нунын шинчашт гыч чыла шинчавӱдым ӱштылеш».

Псалтирь 23:3,4 - Лука 1:79 Тудыжо пычкемыште да колымаш 
ӱмылыштӧ шинчыше-влакым волгалтара да тыныслык корныш 
мемнан ошкылнам виктара».

Псалтирь 23:5,6 - 2 Коринфян-влаклан 1:10/11 Юмо тыгай 
колымаш лӱдыкшӧ гыч мемнам утарен да утара. Теат мемнан 
верч кумалмыда дене мыланна полшеда гын, Тудо мемнам 
ончыкыжымат утараш тӱҥалеш манын, ме Тудлан ӱшаннам 
пыштенна. Тыгеже шуко еҥын кумалмыштлан кӧра мыланна 
ыштыме порылык верч Юмылан шукын таум ыштат.

Филиппыште Илыше-влаклан 4:7 Тунам Юмын кеч-могай уш деч 
кӱшнӧ шогышо тыныслыкше тендан шӱмдам да шонымыдам 
Христос Иисус дене ушнымаште арала.

Tуштен 3:24 & Псалтирь 4:8 - Иоанн 14:27 Тыланда тыныслыкым 
кодем, Шкемын тыныслыкем тыланда пуэм; тӱня пуымо семын 
огыл Мый пуэм. Тек тендан шӱмда ок пудыране да ок лӱд.

Псалтирь 33:18 - 1 Петрын Cерышыже 3:12 Вет Господьын 
шинчаже чын ыштышым онча, пылышыже тудын 
сӧрвалымыжым колыштеш, но осалым ыштышым мланде 
ӱмбач пытараш манын, Господьын чурийже тудын ваштареш 
лиеш».

Римлян-влаклан 5:2 Ӱшанымыланна кӧра Христос мыланна Юмын
порылыкшо деке корным почын, ме Тудын порылыкыштыжо 
илена да Юмын чапышкыже логалмылан ӱшаным пыштен 
кертмылан йывыртена.

Исаиян 55:12 - Лука 19:40 Но Тудо нунылан каласен: «Тыланда 
ойлем, нуно шыпланат гын, кӱ-влак кычкыраш тӱҥалыт».

Иоанн 16:22 Теат ынде шӱлыкан улыда, но Мый тендам адак 



ужам, тунам шӱмда куан дене темеш, тиде куаным тендан деч 
нигӧ шупшын ок нал.

Лука 12:9 А кӧ еҥ ончылно Мый дечем кораҥеш, тудат Юмын 
Суксыж-влак ончылно кораҥдыме лиеш.

Матфей 10:30 А тендан вуйысо ӱп пырчыдамат чыла шотлымо.
Исаиян 54:10 - Матфей 24:35 Кава ден мланде пытат, но Мыйын 

шомакем огеш пыте.
Матфей 11:28-30 Орлыкышто илыше да нелым ужшо-шамыч, 

чылан Мый декем толза, Мый тендам тынысландарем. 29 
Мыйын нумалтышем шке ӱмбакыда налза да Мый дечем 
тунемза, вет Мый ӱҥышӧ да пушкыдо кумылан улам. Тунам 
чонланда тынысым муыда. 30 Вет Мыйын нумалтышем 
нумалаш поро, Мыйын туныктымем куштылго».

Соломон 2:10 & Осийын 2:14,19,20 
2 Коринфян-влаклан 11:2 Мый Юмын тыршымыж дене тендан 

верч чон йӱлен тыршем, вет мый тендам ик пӧръеҥлан, 
Христослан, сӧренам да Тудын ончык яндар ӱдырым 
шогалтышаш улам.

Исход 3:14 - Еврей-влаклан 13:8 Иисус Христос теҥгечат, тачат, 
курым-курымешат икгай.

Осийын 13:4 - Апостол-влакын Пашашт 4:12 мемнам утарен 
кертше вес лӱмым тӱняште еҥ-влаклан пуымо огыл».

Иоанн 15:14 Мом Мый тыланда кӱштем, тудым шуктеда гын, те 
йолташем улыда.

Иоанн 14:6 Иисус вашештен: «Мый корно, чын да илыш улам. 
Мыйын гоч огыл гын, Ача деке иктат миен огеш керт.

Иоаннлан Почмаш 3:20 Теве Мый омса воктене шогем да 
пералтем. Кӧ Мыйын йӱкем колеш да омсам почеш гын, тудын 
деке Мый пурем да тудын дене кас кочкышым ыштем, а тудо – 
Мый денем.
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