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Ýahýa 15:9 Atamyň Meni söýşi ýaly, Men-de sizi söýdüm. Meniň söýgimde 
galyň.

Işaýa 43:1,2,4 Emma indi, eý, Ýakup, seni ýaradan, eý, Ysraýyl, seni döreden 
Reb  şeýle  diýýär: «Gorkma,  çünki  Men  seni  azat  etdim, adyňy  tutup 
çagyrdym,  sen  Meniňkisiň. 2  Seniň  bilen  bolaryn  suwlardan  geçeniňde, 
derýalardan  geçeniňde,  seni  gark  etmez  olar, oduň  içinden  ýöräniňde 
ýanmarsyň, ýalyn  ýakmaz  seni.  4  Nazarymda  eziz,  gadyrly  bolup,  seni 
söýýändigim üçin, seniň öweziňe adamlar, halklar bererin janyňyň deregine.

Ýermeýa 1:5 «Men seni eneňiň göwresinde şekil bermezimden öň tanadym. 
Eneden dogulmazyňdan öň seni  Özüme bagyş etdim, milletlere  pygamber 
belledim».

Ýahýa 15:16  Siz  Meni  däl-de,  Men  sizi  saýladym.  Men  siziň  gidip,  hiç 
solmaýan miwe bermegiňiz üçin saýlap-seçdim. Şoňa görä Meniň adym bilen 
Atadan näme dileseňiz, Ol size berer.

3  Ýahýa 1:2  Mähriban  dostum,  ruhuňyň  belent  bolşy  ýaly,  ähli  işleriň 
rowaçlansyn we janyň sag bolsun!

Ýermeýa 31:3 Reb uzakdan maňa görnüp, şeýle diýdi: «Men seni tükeniksiz 
söýgi bilen söýdüm, şeýdip, saňa sadyklygymy görkezdim.

Hoşeýa 11:8 Eý,  Efraýym, Men senden nädip el  çekeýin? Seni  nädip terk 
edeýin,  eý,  Ysraýyl?  Adma  galasynda  bolanlary  saňa  nädip  bereýin? 
Seboýym galasyna edenimi saňa-da edeýinmi? Kalbymda ýüregim gobsundy. 
Meniň mährim ýylady.

Ýahýa 3:16 Hudaý dünýäni juda söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny 
berdi. Ol muny Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa 
gowuşmagy üçin etdi.

Işaýa 49:15,16 Emdirýän ene balasyny unudyp bilermi? Özünden önen çaga 
rehim etmezmi? Hatda öz balasyny unutsa-da ene, Men seni unutmaryn. 16 
Ine,  Men  adyňy  ellerimiň  aýasyna  ýazdym, diwarlaryň  göz  öňümdedir 
elmydam.

Işaýa 41:13,14 Hudaýyňyz Men–Reb sag eliňizden tutaryn, size: „Gorkmaň, 



ýardam  ederin“ diýýän  Mendirin. 14  Eý,  ýer  gurçugy  Ýakup,  eý,  Ysraýyl 
adamlary, gorkmaň! Size kömek ederin» diýýär Reb, Ysraýylyň Mukaddesi, 
Penakäriňiz.

Matta  28:20  Size  buýran  ähli  zatlarymy  berjaý  etmegi  olara  öwrediň. 
Dünýäniň ahyryna çenli Men hemişe siziň bilen bolaryn» diýdi.

Ýahýa 14:1 Isa ýene söze başlady: «Ýüregiňiz gussa batmasyn. Hudaýa iman 
ediň, Maňa iman ediň.

Zebur 23:1-6  Reb–meniň çopanym; men hiç zada mätäç bolmaryn. 2 Ol meni 
ýaşyl örülerde ýatyrýar, siňňin akýan suwlaryň ýakasyna äkidýär. 3 Meniň 
janymy  Ol  täzeleýär hem-de  Öz  adynyň  hatyrasyna dogrulyk  ýollaryndan 
meni  äkidýär. 4  Tüm  garaňky  dereden  geçäýemde-de, ýamanlykdan 
gorkmaýaryn men, çünki Sen meniň bilensiň. Seniň hasaň, çopan taýagyň 
aram berýär janyma meniň. 5 Sen maňa saçak ýazýarsyň duşmanlarymyň 
gözleriniň alnynda; ýag çalýarsyň meniň başyma; pürepürdir meniň pyýalam. 
6  Bilýärin,  ýagşylyk  we  wepaly  söýgi ömürboýy  hemra  bolarlar  maňa; 
ömürbaky ýaşaryn Rebbiň öýünde. 

Ýahýa 14:27  Men  size  rahatlyk  goýup  barýaryn,  Öz  rahatlygymy  size 
berýärin.  Men  muny  dünýäniň  berşi  ýaly  bermeýärin.  Ýüregiňiz  gussa 
batmasyn, gorkmaň.

Filipililer  4:7  Şonda Hudaýyň parahatlygy ýürekleriňizi  we pikirleriňizi  Isa 
Mesih arkaly gorar. Bu parahatlyk ynsan düşünerden juda belentdir.

Pähimleri 3:24 Otursaň arkaýyn bolarsyň, ýatsaň süýji uka gidersiň.

Zebur 4:9 Men arkaýyn ýatýan hem-de uklaýan; çünki diňe Sen, ýa Reb, meni 
amanlykda ýaşadýaň.

Zebur  32:18 Ynha,  Rebbiň nazary  Ondan gorkýanlarda, wepaly  söýgüsine 
umyt baglaýanlarda,

Rimliler 5:2 Isa Mesih bize Hudaýyň merhemetiniň gapysyny açyp berdi. Biz 
iman arkaly bu merhemete ulaşyp, berk durus we Hudaýyň şöhratyna şärik 
boljakdygymyza umyt baglap begenýäris.

Işaýa 55:12  Siz  şatlyk  bilen  çykarsyňyz, parahatlyk  bilen  getirilersiňiz, 
daglardyr depeler öňüňizde aýdyma gygyryşarlar, bütin meýdanyň agaçlary-
da el çarpyşarlar.



Ýahýa 16:22 Size dogrusyny aýdýaryn, siz aglap ýas tutarsyňyz, dünýä bolsa 
şatlanar. Siz gaýga batarsyňyz, ýöne gaýgyňyz şatlyga öwrüler.

Luka 12:9  Kim  Meni  adamlaryň  öňünde  ret  etse,  onuň  özi-de  Hudaýyň 
perişdeleriniň öňünde ret ediler.

Matta 10:30 Siziň başyňyzdaky saçyňyz hem doly sanalgydyr.

Işaýa 54:10 Daglar ýerinden gozgansa-da, depeler sarssa-da, sadyk söýgim 
senden aýrylmaz, sarsmaz parahatçylyk ähtim. Saňa rehim eden Reb diýýär 
muny.

Matta  11:28  Eý,  argynlar,  agyr  ýüklüler,  Meniň  ýanyma  geliň,  Men  size 
dynçlyk bereýin.

Nagmalar Nagmasy 2:10 Söýgülim maňa şeýle diýdi: «Tur, dildarym, gözelim 
tur, ýör gideli bile.

Hoşeýa 2:14,19,20 «Şonuň üçin häzir ony ynandyryp, çöle alyp bararyn, onuň 
ýüregini awlaryn. 19 Ysraýyl, seni Özüme hemişelik aýalym hökmünde kabul 
ederin. Dogrulyk,  adalatlylyk  hem  wepaly  söýgi, rehimlilik  bilen  Özüme 
alaryn. 20  Men  seni  wepadarlyk  bilen  alaryn,  sen  Meni  Reb  hökmünde 
tanarsyň.

Çykyş 3:14  Hudaý  Musa:  «Men  Biribardyryn.  Ysraýyllaryň  ýanyna  baryp: 
„Meni siziň ýanyňyza Biribar iberdi“ diýip aýt» diýdi.

Hoşeýa 13:4  «Men  Reb  —  seniň  Hudaýyňdym. Seni  Müsür  topragyndan 
çykaran mahalymdan, Men Reb — seniň Hudaýyňdym. Menden başga hudaýy 
tanamaly dälsiň. Menden başga halasgär ýokdur!

Ýahýa 15:14 Eger buýruklarymy berjaý etseňiz, Meniň dostlarym bolarsyňyz.

Ylham 3:20 Ine, men işikde duryn, gapyny kakýaryn. Sesimi eşidip, gapyny 
açanyň öýüne girerin. Men onuň bilen, ol hem Meniň bilen bir saçak başynda 
tagam iýer.
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