
Tatar -   Изге Язманың   - Promises Scriptures

Эстер 8:17 Патшаның әмере һәм фәрманы барып җиткән һәр өлкәдә һәм 
һәр шәһәрдә яһүдиләр, мәҗлес корып, шатланышып бәйрәм иттеләр. 
Патшалыкта яшәүче кавемнәр арасыннан байтак кешеләр, 
яһүдиләрдән куркып, үзләрен яһүди дип белдерделәр.

Кинаяләр 13:11,22 Хәрәм юл белән табылган мал тиз бетәр, ә хезмәт 
белән табылганы арта барыр. 22 Яхшы кеше оныкларына да мирас 
калдыра, ә гөнаһлының байлыгы тәкъва кешеләр файдасына булыр.

Кинаяләр 22:22,23 Болай да фәкыйрь булган ярлыны талама; хөкем 
алдында мохтаҗны кысма; 23 мәгәр а ларның дәгъваларын Раббы Үзе
хәл и тәр, а ларны талаучыларның җаннарын Раббы Үзе кисәр.

Ишагыйя 35:8 Аннан зур юл үтәр, аны Изге юл дип атарлар: нәҗес кеше 
ул юлдан йөри алмас, Раббы юлында йөрүчеләр өчен генә булыр ул; 
хәтта мәгънәсез бәндәләр дә ул юлда адашмас.

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

Ишагыйя 49:25 Раббы шулай ди: «Әйе, әсир төшкәннәр көчле кешедән 
тартып алыныр, залимнең табышы йолып алыныр! Сиңа каршы 
булганнарга Мин  Үзем каршы торырмын һәм синең угылларыңны 
коткарырмын!

Ишагыйя 54:17 Сиңа каршы ясалган бер генә корал да уңышлы булмас; 
мәхкәмәдә гаеп ташлаган һәркемне син кире кагарсың. Менә шундый 
ул, Раббы колларына тигән өлеш; Мин аларны аклармын», – ди 
Раббы.

Ишагыйя 59:17 Хаклыкны Ул иңенә көбә күлмәк итеп япты, коткаруны 
очлым итеп киде, үчне – өс киеме, ярсуны Үзенә япанча итте.

Ишагыйя 59:19 Раббының исеменнән – көнбатышта, Аның дан-
шөһрәтеннән көнчыгышта куркуга төшәчәкләр, чөнки Ул ташкын судай 
– Раббы сулышыннан ургылып аккан ташкындай ябырылачак.

Ишагыйя 61:10 Раббыда мин зур сөенеч табам, Иећовамда җаным 
шатлыклар кичерә, чөнки Ул мине котылу киемнәренә киендерде, җиңү
япанчасына төрде. Мин – башына такыя кигән кияүгә, зиннәтләре 
белән бизәнгән кәләшкә охшап торамын.

Эфеслеләргә 6:14,17 Шулай итеп, билегезне хакыйкать билбавы белән 
буып ћәм тәкъвалык кµбәсе киеп нык торыгыз, 17 Коткаруны тимер 
башлык итеп киегез ћәм Рух кылычын – Иећоваћы сүзен кабул итегез.



Хизәкил 22:30 Шушы җирне һәлак итмәс өчен, әлеге җир хакына алар 
арасыннан Мин дивар корырлык һәм Минем алга, дивар белән Минем 
арага басарлык кеше эзләдем, ләкин таба алмадым.

Хизәкил 45:8 Бу җир аның Исраилдәге биләмәсе булыр. Минем 
хакимнәрем моннан ары Минем халкымны җәберләмәс, Исраил ил-
йортындагы ыругларга калган җирдән файдаланырга мөмкинлек 
бирер.

Маттай 24:22  Әгәр ул кµннәр кыскартылмаса, ћичкем исән кала алмас 
иде. Әмма сайланганнар хакына ул кµннәр кыскартылачак.

Маттай 26:41 Уяу булыгыз, вәсвәсәгә дучар булмас µчен, дога кылыгыз. 
Рух кµчле, ә тән хәлсез!

Марк 10:48-52 Күпләре аныњ эндәшмәвен таләп иттеләр, әмма сукыр 
тагын да кµр тавыш белән кычкырды: – Давыт Улы, кызган мине! 49 
Гайсә баруыннан тукталып әйтте: – Чакырыгыз аны! – Курыкма, Ул 
сине чакыра, – дип сукырны чакырдылар. 50 Бартимәй исә, µс киемен 
салып ташлап, сикереп торды да Гайсә янына йµгереп килде. 51 – 
Синењ µчен нәрсә эшләвемне телисењ? – дип сорады аннан Гайсә. – 
Остаз, күзләрем күрсен иде! – диде сукыр кеше. 52 – Бар, сине 
ышануыњ савыктырды, – диде Гайсә. Ул шунда ук күрә башлады ћәм 
Гайсәгә ияреп китте. (Маттай 20:30-34)

Марк 16:20 Ә шәкертләре, китеп, бµтен ђир буйлап Яхшы хәбәрне 
таратып йµрделәр ћәм Раббы аларга ярдәм итеп торды, аларныњ 
сµйләгәннәрен илаћи билгеләр белән раслады.

Лүк 14:23 Хуђа хезмәтчесенә әйткән: «Бар, юлларга, сукмакларга чык, 
кешеләрне монда килергә күндер, µем тулы булсын.

Лүк 21:15 Чµнки Мин сезгә тиешле сүзләр ћәм зирәклек бирермен, 
сезнењ дошманнарыгызныњ берсе генә дә аларга каршы чыга ћәм 
каршы тора алмаслар.

Лүк 21:36 Шулай итеп, ћәрвакыт уяу булыгыз ћәм, булырга тиешле 
барлык нәрсәләрдән качып котылырга ћәм Адәм Улы каршына килеп 
басарга кµчегез булсын µчен, дога кылыгыз.

Яхъя 17:15 Аларны дµньядан алуыњны түгел, бәлки явызлыктан 
саклавыњны үтенәм.

Рәсүлләр 11:23 Антиухеягә килгәч, ул Иећоваћы мәрхәмәтенењ 
ђимешләрен күреп шатланды ћәм андагы кешеләрне Раббыга чын 
күњелдән тугры булып калырга µндәде.

Рәсүлләр 13:48 Яћүд булмаган кешеләр Паул белән Барнаб әйткән 
сүзләрне ишетеп куандылар ћәм Раббыны сүзе µчен данладылар. 
Мәњгелек тормыш µчен сайлап алынганнарныњ барысы да иман 
китерделәр.

1 Кѳринтлеләргә 10:13 Сез барлык кешеләргә хас булган сынауга гына 



дучар буласыз. Иећоваћы үз вәгъдәсенә турылыклы ћәм Ул сез чыдый
алмаслык сынауны рµхсәт итмәячәк. Сыналган вакытыгызда түзеп 
тору µчен, сезгә котылу юлын да күрсәтәчәк.

1 Кѳринтлеләргә 16:9 чµнки анда, дошманнар күп булуга да карамастан, 
нәтиђәле хезмәт итү µчен ишекләр кињ ачылды миња.

2 Кѳринтлеләргә 12:9 Әмма Ул әйтте: «Сиња Минем мәрхәмәтем ђитәр, 
чµнки Минем кодрәтем зәгыйфьлектә ињ камил була». Шуња күрә, 
миндә Мәсих кодрәте торсын µчен, үз зәгыйфьлекләрем белән бик 
теләп мактаначакмын.

Эфеслеләргә 6:11 Иблиснењ мәкерле ниятләренә каршы тора алу µчен, 
Иећоваћы биргән махсус хәрби киемнәр белән коралланыгыз.

Еврейләргә 1:7,14 Фәрештәләр турында Иећоваћы: «Иећоваћы үзенењ 
фәрештәләрен ђилләр итә, хезмәтчеләрен янып торган ялкын итә», – 
ди. 14 Фәрештәләр – котылуны мирас итеп алачак затларга хезмәт итү
µчен ђибәрелгән рухлар түгелмени?

Ягъкуб 4:7 Шуња күрә үзегезне Иећоваћыга буйсындырыгыз. Иблискә 
каршылык күрсәтегез, ћәм ул сездән качар.

1 Петер 5:10  Мәсих аша безне үзенењ мәњгелек данына чакырып алган, 
ћәр мәрхәмәтнењ чыганагы булган Иећоваћы, сез беркадәр газап 
чиккәннән соњ, кµчегезне кайтарачак, куәт бирәчәк вә ныгытачак ћәм 
үзегезне какшамас итәчәк.

Яхъя 14:1 Борчылмагыз! Иећоваћыга ышаныгыз ћәм Миња ышаныгыз.
Яхъя 14:27 Сезгә тынычлык калдырам, үземнењ тынычлыгымны сезгә 

бирәм, әмма сезгә биргәнем дµнья биргән кебек түгел. Күњелегез 
борчылмасын ћәм курыкмасын.

Яхъя 16:6 Мин сезгә боларны сµйләгәнгә күрә, сезнењ күњелегез кайгы 
белән тулды.

Яхъя 16:20,22 Сезгә хак сүз әйтәм: сез еларсыз, үкереп еларсыз, ә дµнья 
шатланыр; сез кайгырырсыз, әмма кайгыгыз шатлыкка әйләнер. 22 
Шуныњ кебек сез дә хәзер кайгырасыз; әмма Мин сезне тагын 
күрәчәкмен, ћәм сезнењ күњелегез куаначак, ћәм куанычыгызны 
сездән беркем дә ала алмаячак.

Рәсүлләр 2:46 Алар ћәр кµн даими рәвештә бердәм күњел белән 
Иећоваћы Йортында булдылар, µйләрендә Иећоваћыны мактап, шат 
ћәм күндәм күњелдән икмәк сындырып, ризыкны бергәләп ашадылар. 
Бар халык аларны яратты, Раббы исә коткарылучыларныњ санын ћәр 
кµн саен арттырып торды.

Римлыларга 9:2 йµрәгем үз халкым µчен зур кайгы ћәм µзлексез газап 
белән тулы.

2 Кѳринтлеләргә 1:2-4 Сезгә Атабыз Иећоваћыдан вә Раббы Гайсә 
Мәсихтән мәрхәмәт ћәм иминлек булсын! 3 Ћәрьяктан ярдәм итүче 



Иећоваћыга ћәм шәфкать Атасына, Раббыбыз Гайсә Мәсихнењ 
Иећоваћысы ћәм Атасына дан! 4 Иећоваћы безгә бµтен 
кайгыларыбызда булыша, шуња күрә Аннан кабул иткән ярдәм белән 
без дә ћәртµрле кайгылары булганнарга булыша алабыз.

2 Кѳринтлеләргә 2:4 Сезне кµендерү µчен түгел, бәлки сезгә булган 
чиксез мәхәббәтемне белдерү µчен, олы хәсрәт ћәм йµрәк ачысы 
белән күз яшьләремне түгеп яздым мин ул хатны.

Эфеслеләргә 5:19 Бер-берегез белән мәдхияләр, мактаулы шигырьләр 
ћәм рухи ђырлар аша сµйләшегез, күњелегездән Раббыны данлап 
ђырлагыз.

Филиппуйлыларга 4:4 Ћәрвакыт Раббыда куаныгыз; кабатлап әйтәм: 
куаныгыз!

Ягъкуб 5:13 Сезнењ берәрегез газапка дучар була икән, дога кылсын. 
Кайсыгыз бәхетле, мактау ђырлары ђырласын.

Ћошея 13:8 балаларын җуйган ана аю кебек өстегезгә ташланырмын, 
күкрәгегезне ертырмын, сезне ана арыслан кебек ашармын, ерткыч 
җанвар кебек ботарлап ташлармын.

Башта - Бытие 20:6 Иећоваћ keep from sinning against Christians.
Исход 35:21,26 аннары, Очрашу чатырын кору, чатыр өчен кирәк булган 

барлык нәрсәләрне һәм изге киемнәрне әзерләү өчен, үз теләге 
белән, йөрәге кушканча, Раббыга бүләк алып килде. 26 Ярдәм итәргә 
теләгән һәм эрләргә оста булган хатын-кызлар кәҗә мамыгы эрләде.

Cаны 10:35 Иећоваһы сандыгы юлга чыккан саен, Муса: «Әй Раббы, 
күтәрел! Дошманнарың таралып бетсен, Сине өнәмәүчеләр алдыңнан 
качып китсен!» – дип әйтә иде.

Второзакониa 2:25 fear and dread of Иећоваћ on people.
Ешуа 2:9 terror of Иећоваћ on Jericho.
1 Шамуил - 1 Патшалар 17:48,50 - Давыт & Goliath
Әюбнењ 29:14 robe of righteousness.
Данил 4:16; Данил 7:4 have heart of man or beast.
Зәкәрия 4:6 Шуннан ул миңа әйтте: «Күкләр Хуҗасы Раббының 

Зеруббабелга әйткән сүзе мондыйдыр: „Гаскәр белән дә, көч белән дә 
түгел, бәлки Минем Рухка таянып уңышка ирешерсең.
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