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Юҳанно 15:9 «Чунон ки Падар Маро дӯст доштааст,  Ман низ шуморо дӯст
доштаам; дар муҳаббати Ман бимонед.

Ишаъё 43:1,2 - Эфсӯсиён 2:10 Зеро ки мо офаридаи Ӯ ҳастем ва дар Исои
Масеҳ барои аъмоли нек, ки иҷрои онҳоро Худо пешакӣ барои мо таъин
намудааст, ба вуҷуд оварда шудаем.

Ирмиё 1:5 - Ғалотиён 1:15 Аммо ҳангоме ки Худо, ки маро аз батни модарам
баргузида, бо файзи Худ даъват кардааст, таваҷҷӯҳ намуд,

Юҳанно 15:16 На шумо Маро баргузидаед, балки Ман шуморо баргузидаам ва
шуморо таъин кардам, ки шумо биравед ва мева оваред, ва меваи шумо
бимонад то ки ҳар чи аз Падар ба исми Ман талаб кунед ба шумо ато кунад

3  Юҳанно 1:2 Эй маҳбуб! Дуо мегӯям, ки ту саломат бошӣ ва дар ҳар чиз
комьёб шавӣ, чунон ки ҷони ту комьёб аст.

Ишаъё 43:4 - 1 Петрус 2:9,10 Лекин шумо насли баргузида, каҳонати шоҳона,
халқи муқаддас, қавме ҳастед, ки мулки азизи Худо дониста шудаед, то аз
камолоти Ӯ, ки шуморо аз зулмот ба рӯшноии аҷоиби Худ даъват намуд-
ааст, нақл кунед, 10 Шумо, ки як вақте қавм набудед, вале ҳоло қавми Худо
ҳастед; як вақте аз марҳамат маҳрум будед, вале ҳоло ба он ноил шудаед. 

Ирмиё 31:3  -  Эфсӯсиён  1:4  Чунон  ки  моро  пеш  аз  таъсиси  ҷаҳон дар  Ӯ
баргузидааст, то ки ба ҳузури Ӯ дар муҳаббаг муқаддас ва беайб бошем.

2 Тимотиюс 1:9 Ки Ӯ моро наҷот додааст ва ба даъвати муқаддас хондааст, на
бар тибқи аъмоли мо, балки ба ҳасби таъиноти Худ ва ба ҳасби он файзе
ки ба мо аз ааал дар Исои Масеҳ ато шудааст,

Юҳанно 3:16 Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт ки Писари ягонаи Худро дод,
то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад.

Юҳанно 10:28,29 «Ва Ман ба онҳо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшам, ва онҳо то абад
талаф нахоҳанд шуд, ва ҳеҷ кас наметавонад онҳоро аз дасти Ман кашида
гирад; 29 «Падаре ки онҳоро ба Ман дод, аз ҳама бузургтар аст, ва ҳеҷ кас
наметавонад онҳоро аз дасти Падари Ман кашида гирад:

Луқо 12:32 «Натарс, эй рамаи хурд! Зеро ки Падари шумо таваҷҷӯҳ намудааст,
ки Малакутро ба шумо ато кунад.

Матто 28:20 «Ва онҳоро таълим диҳед, то ҳар он чиро, ки ба шумо фармодам,
ба ҷо оваранд; ва инак, Ман ҳаррӯзато охирзамон бо шумо ҳастам». Омин.

Юҳанно 14:1 «ДИЛИ шумо музтариб нашавад; ба Худо имон оваред, ба Ман
низ имон оваред. Хушаъ 11:8; Ишаъё 49:15,16; Ишаъё 41:13,14

Забур 23:1 - Юҳанно 10:11 «Ман чӯпони некам: чӯпони нек ҷони худро барои
гусфандон фидо мекунад;

Забур 23:2 - Ваҳйи 7:17 «Зеро Баррае ки дар миёнаи тахт аст, онҳоро чӯпонӣ
хоҳад  кард,  ва  онҳоро  ба  чашмаҳои  оби  ҳаёт хоҳад  бурд,  ва  Худо  ҳар
ашкро аз чашмонашон пок хоҳад кард».

Забур 23:3,4 - Луқо 1:79 «То ки касони дар торикӣ ва сояи марг нишастаро
мунаввар созад ва пойҳои моро ба роҳи осоиштагӣ равона кунад».

Забур 23:5,6 - 2 Қӯринтиён 1:10 Ки Ӯ моро аз чунин мамот халос кард ва ҳанӯз



халос мекунад, ва ба Ӯ умед мебандем, ки боз ҳам халос хоҳад кард,
Масалҳо 3:24;  Забур 4:8 -  Юҳанно 14:27 Осоиштагиро ба шумо боқӣ мегузо-

рам, осоиштагии Худро ба шумо медиҳам: на ончунон ки ҷаҳон медиҳад,
Ман ба. шумо медиҳам.Дили шумо музтариб нашавад ва ҳаросон набошад.

Филиппиён  4:7  Ва осоиштагии  Худо,  ки  аз  ҳар хирад  болотар  аст,  дилҳои
шумо ва фикрҳои шуморо дар Исои Масеҳ нигоҳ хоҳад дошт.

Забур 33:18 - 1 Петрус 3:12 Чунки чашмони Худованд сӯи одилон нигаронида
шудааст,  ва гӯщҳои Ӯ - сӯи дуои онҳо, аммо рӯи Худованд ба муқобили
бадкорон аст.

Румиён 5:2 Ки ба воситаи Ӯ мо бо имон сӯи ин файзе роҳ ёфтаем, ки дар он
истодаем ва бо умеди ҷалоли Худо меболем.

Ишаъё 55:12 - Луқо 19:40 Дар ҷавоб гуфт: «Ба шумо мегӯям, ки агар онҳо
хомӯш монанд, сангҳо нидо хоҳанд кард».

Юҳанно 16:22 «Шумо низ алҳол ғамгин ҳастед; лекин боз шуморо хоҳам дид,
ва дили шумо шод хоҳад шуд, ва ҳеҷ кас наметавонад он шодиро аз шумо
бигирад,

Луқо 12:9 «Лекин ҳар кӣ Маро дар назди мардум инкор кунад, вай дар назди
фариштагони Худо инкор карда хоҳад шуд.

Ишаъё 54:10 - Матто 24:35 «Осмон ва замин гузарон аст, лекин каломи Ман
гузарон нест. Сулаймон 2:10; Хушаъ 2:14,19,20

Матто 11:28-30 «Назди Ман оед,  эй ҳамаи заҳматкашон ва гаронборон,  ва
Ман ба шумо оромӣ хоҳам бахшид; 29 «Юғи Маро ба гардани худ гиред ва
аз Ман таълим ёбед, зеро ки Ман ҳалим ва фурӯтан ҳастам,  ва ҷонҳои
шумо оромӣ хоҳад ёфт; 30 «Зеро юғи Ман ҳуш ва бори Ман сабук аст».

2 Қӯринтиён 11:2 Зеро ман дар ҳаққи шумо бо рашки Худо рашк менамоям,
чунки шуморо ба марди ягонае номзад сохтаам, то ки чун бокираи поке ба
Масеҳ пешниҳод намоям.

Exodus 3:14 - Ибриён 13:8 Исои Масеҳ дирӯз ва имрӯз ва то абад айни ҳамон
аст.    Матто 10:30 «Лекин ҳамаи мӯйҳои сари шумо низ шумурда шудааст;

Хушаъ 13:4 - Аъмоли 4:12 «Дар ҳеҷ каси дигар наҷот нест, ва дар зери осмон
ҳеҷ исми  дигаре  ба  одамон  ато  нашудааст,  то  ки  ба  василаи  он  наҷот
ёбем».

Румиён 8:38,39 Зеро ман мӯътақидам, ки на мамот, на ҳаёт, на фариштагон,
на мабдаъҳо, на қувваҳо, на ҳозира, на оянда, 39 На баландӣ, на умқ, на
ҳар гуна махлуқи дигар моро аз муҳаббати Худо, ки дар Худованди мо Исои
Масеҳ аст, ҷудо карда наметавонад.

Юҳанно 15:14 «Шумо дӯстони Ман ҳастед, агар аҳкоми Маро ба ҷо оваред.
Юҳанно  14:6  Исо  ба  вай  гуфт:  «Ман  роҳ  ва  ростӣ  ва  ҳаёт ҳастам;  касе

наметавонад назди Падар ояд, магар ин ки ба василаи Ман;
Ваҳйи 3:20 "Инак, назди дар истода, тақтақ мекунам: агар касе овози Маро

шунида, дарро воз кунад, назди ӯ даромада, бо ӯ таоми шом хоҳам хӯрд, ва
ӯ бо Ман.
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