
Tatar - Agape   Изге Язманың     - God's Love Letter Scriptures

Яхъя 15:9  Атам Мине яраткан кебек, Мин дә сезне яратам. Минем 
мәхәббәтемдә торыгыз.

Ишагыйя 43:1,2 - Эфеслеләргә 2:10 Чѳнки безне Иећоваһы бар 
итте, Аның алдан әзерләнгән игелекле эшләрен башкару ѳчен 
без Мәсих Гайсә аркылы барлыкка китерелдек.

Иремия 1:5 - Гәләтиялеләргә 1:15  Мине анам карынында чакта ук 
сайлап алган һәм Үзенең мәрхәмәте белән чакырган Иећоваһы 
исә, яһүд булмаганнар арасында Үзенең Улы турындагы Яхшы 
хәбәрне вәгазьләү ѳчен, Улын миңа күрсәтергә яхшы дип 
тапкач, мин шунда ук, бер кеше белән дә киңәш итмичә,

Яхъя 15:16 Мине сез сайламадыгыз, бәлки Мин сезне сайладым: 
сез барып җимеш бирсен һәм җимешегез даими булсын дип, 
сезне билгеләп куйдым. Шулай итеп, Минем исемем белән 
Атадан нәрсә генә сорасагыз да, Ул аны сезгә бирәчәк.

3 Яхъя 1:2  Сѳекле дустым, җаның уңышка ирешкән кебек, 
һәрьяктан да имин һәм сәламәт бул, дип дога кылам.

Ишагыйя 43:4 - 1 Петер 2:9,10  Әмма сез – караңгылыктан Үзенең 
гаҗәеп яктылыгына Чакыручының шѳһрәтле эшләрен игълан 
итү ѳчен сайланган нәсел, патша-руханилар, изге халык, 
Иећоваһының Үз халкы. 10 Кайчандыр сез хәтта халык та түгел 
идегез, ә хәзер Иећоваһы халкы булдыгыз. Кайчандыр сезгә 
шәфкать күрсәтелмәгән иде, хәзер исә шәфкатьне кабул 
иттегез.

Иремия 31:3 - Эфеслеләргә 1:4 Без Иећоваһы каршында изге һәм 
кимчелексез булсын ѳчен, дѳнья яратылганга кадәр үк Ул безне
Мәсих аркылы сайлап алды һәм безгә булган мәхәббәте 
бәрабәренә,

2 Тимутегә 1:9 Иећоваһы кылган эшләребез аркасында түгел, 
бәлки Үзенең нияте һәм мәрхәмәте нигезендә коткарып, безне 
изге тормышка чакырган. Ул безгә бу мәрхәмәтне вакыт 
башланганчы ук Мәсих Гайсә аркылы биргән,

Яхъя 3:16 Чѳнки Иећоваһы дѳньяны шулкадәр яратты ки, Улына 
иман китерүче беркем һәлак булмасын ѳчен, бәлки мәңгелек 
тормыш алсын ѳчен, Үзенең бердәнбер Улын бирде.



Ћошея 11:8; Ишагыйя 49:15,16; & Ишагыйя 41:13,14 
Лүк 12:32 Әй, кечкенә кѳтү, курыкма! Чѳнки сезгә Патшалыкны 

бирүне Атагыз яхшы дип тапты.
Маттай 28:20 һәм Мин сезгә кушканнарның барын да үтәргә 

ѳйрәтегез. Һәм белегез: Мин, дѳнья беткәнгә тикле, һәрвакыт 
сезнең белән булам, – дип әйтте.

Яхъя 14:1 Борчылмагыз! Иећоваһыга ышаныгыз һәм Миңа 
ышаныгыз.

Зәбурда 23:1 - Яхъя 10:11 Мин – яхшы Кѳтүче; яхшы кѳтүче 
сарыклары ѳчен гомерен дә кызганмый.

Зәбурда 23:2 - Ачылыш 7:17  Чѳнки тәхет уртасындагы Бәрән 
аларга Кѳтүче булачак, Аларны тереклек суы чишмәләренә 
алып барачак. Иећоваһы аларның һәр күз яшен сѳртәчәк». 

Зәбурда 23:3,4 - Лүк 1:79 Караңгыда һәм үлем шәүләсендә 
утырганнарга яктылык бирү ѳчен, Аякларыбызны тынычлык 
юлына юнәлтү ѳчен киләчәк Ул.

Зәбурда 23:5,6 - 2 Кѳринтлеләргә 1:10 Иећоваһы безне дәһшәтле 
үлемнән коткарды һәм коткарачак, безнең ѳчен кылган 
догаларыгыз белән безгә сез дә ярдәм иткәнгә күрә, Аның 
киләчәктә дә коткарачагына ѳмет баглыйбыз. Шулай итеп, 
күпләрнең ялваруларына җавап итеп безгә бирелгән мәрхәмәт 
бүләге хакына күпләр безнең ѳчен Иећоваһыга рәхмәт укыйлар.

Филиппуйлыларга 4:7 Һәм һәр акылдан ѳстенрәк булган Иећоваһы
иминлеге сезнең йѳрәкләрегезне һәм фикерләрегезне Мәсих 
Гайсәдә саклаячак.

Кинаяләр 3:24 & Зәбурда 4:8 - Яхъя 14:27  Сезгә тынычлык 
калдырам, Үземнең тынычлыгымны сезгә бирәм, әмма сезгә 
биргәнем дѳнья биргән кебек түгел. Күңелегез борчылмасын 
һәм курыкмасын.

Зәбурда 33:18 - 1 Петер 3:12 Чѳнки Раббының күзләре тәкъва 
кешеләргә, Аның колаклары аларның ялваруына юнәлгән; 
Әмма Ул яманлык кылучыларга каршы тора».

Римлыларга 5:2 Мәсих безгә мәрхәмәткә ирешергә мѳмкинлек 
бирде. Иманыбыз аша бу мәрхәмәттә торабыз. Шуның ѳчен, 
үзебез Иећоваһы данын уртаклашырбыз, дигән ѳмет белән 
куанабыз.

Ишагыйя 55:12 - Лүк 19:40 Әмма Ул аларга җавап биреп: – Сезгә 
шуны әйтәм: алар тынып калсалар, ташлар кычкыра 
башлаячак, – диде.



Яхъя 16:22  Шуның кебек сез дә хәзер кайгырасыз; әмма Мин 
сезне тагын күрәчәкмен, һәм сезнең күңелегез куаначак, һәм 
куанычыгызны сездән беркем дә ала алмаячак.

Лүк 12:9 Ә кем Миннән кешеләр алдында ваз кичсә, Иећоваһы 
фәрештәләре алдында аннан да ваз кичәрләр.

Маттай 10:30  Ә сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бѳртегегез дә 
санаулы.

Ишагыйя 54:10 - Маттай 24:35  Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма 
Минем сүзләрем һичкайчан юкка чыкмаячак.

Маттай 11:28-30 Авырлыктан җәфа чигүчеләр, һәммәгез дә Миңа 
килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. 29 Минем камытымны 
үзегезгә киегез һәм Миннән ѳйрәнегез, чѳнки Мин – юаш, 
басынкы күңелле; һәм сез тынычлык табарсыз. 30 Чѳнки Минем
камытым уңайлы һәм йѳгем җиңел!

Сµләйман 2:10 & Ћошея 2:14,19,20 
2 Кѳринтлеләргә 11:2 Мин сезнең хакта Иећоваһы кайгыртуы 

белән бик нык кайгыртам бит. Чѳнки мин сезне бер генә иргә – 
Мәсихкә ярәштем, һәм сезне Аның алдына гыйффәтле кыз 
кебек китереп бастырырга телим.

Исход 3:14 - Еврейләргә 13:8  Гайсә Мәсих кичә дә, бүген дә һәм 
мәңгегә шундый ук. 

Ћошея 13:4 - Рәсүлләр 4:12 Башка беркемдә дә котылу юлы юк. 
Җир йѳзендә кешеләргә бирелгән исемнәр арасында без 
коткарыла алырдай башка исем юк, – диде Петер.

Яхъя 15:14 Әмерләремне үтәсәгез, сез – Минем дусларым.
Яхъя 14:6  Гайсә аңа: – Мин – юл, хакыйкать һәм тормыш. Минем 

аркылы үтмичә, Атам янына беркем дә килә алмаячак.
Ачылыш 3:20 Менә, Мин ишек тѳбендә шакып торам. Кем 

тавышымны ишетеп һәм ишеген ачса, Мин аның янына 
керәчәкмен һәм аның белән ашаячакмын, ә ул Минем белән 
ашаячак.
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