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Ýermeýa 1:18  Ine,  bu gün Men seni  tutuş ýurduň garşysyna — Ýahuda 
patyşalaryna, onuň ýolbaşçylaryna, ruhanylaryna, ýurduň halkyna garşy 
berk gala, demir sütün we bürünç diwar etdim.

Ezekiýel 3:18 Men erbet adama: „Sen hökman ölersiň“ diýsem, sen hem oňa 
duýduryş  bermeseň  ýa-da  onuň  ömrüni  halas  etmek  üçin  erbet 
ýollaryndan el çekmek barada onuň bilen gepleşmeseň, ol erbet adam öz 
günäsi zerarly öler, emma onuň gany üçin Men seniň bilen haklaşaryn.

Ýermeýa 6:27  Men  seni  halkymyň  arasynda barlagçy  hem  derňewçi 
goýdum, eden işlerini barlarsyň, derňärsiň.

Lewiler 26:19  Men  siziň  buýsanýan  güýjüňizi  syndyraryn.  Gökden  ýagyş 
ýagmaz we ýerleriňiz gatap, demre döner.

Kanun Taglymaty 23:5 (Hudaýyňyz Reb Bilgamy diňlemekden ýüz öwürdi. 
Hudaýyňyz Reb siziň üçin näleti alkyşa öwürdi, sebäbi Hudaýyňyz Reb 
sizi söýýär).

Rimliler 12:21 Ýamanlyk  senden üstün gelmesin,  tersine,  ýagşylyk  edip, 
ýamanlykdan üstün bol.

Zebur  142:8,10  Ertirlerine  maňa  duýdur  wepaly  söýgüňi, çünki  Saňa 
baglaýan bili. Maňa bildir ýöremeli ýolumy, çünki men Saňa intizardyryn. 
10 Maňa Öz yradaňy berjaý etmegi öwret, çünki meniň Hudaýym Sensiň! 
Seniň ýagşy Ruhuň düz ýoldan meni äkitsin!

Zebur 93:12 Ýa Reb, Seniň terbiýeleýän ynsanyň, Öz kanunyňy öwredýän 
ynsanyň nähili bagtly!

Pähimleri 27:12 Paýhasly adam bela-beteri görüp gizlenýändir, nadan bolsa, 
öňe geçip zyýan çekýändir.

Filipililer 2:16 Ýaşaýyş berýän Hoş Habary gaýym tutuň. Şonda men biderek 
ýere  yhlas  etmändigim,  azabymyň  puja  çykmandygy  babatda  Mesihiň 
geljek gününde magtanyp bilerin.

Işaýa 49:4  Onsoň  men:  «Biderek  zähmet  çekdim, biderek,  biýhuda  sarp 
etdim güýjümi; ýöne hakym Reb bilendir, sylagym Hudaý bilendir».

Zebur 75:4 Ol şol ýerde döwdi otly peýkamlary hem-de galkany, gylyjy hem-
de söweş ýaraglaryny. Sela

Ýewreýler 13:21 Islegini amala aşyrmagymyz üçin, goý, parahatlyk berýän 
Hudaý bizi ähli gerekli zatlar bilen üpjün etsin. Ol Rebbimiz Isany ebedilik 
äht baglaşýan gany arkaly ölümden diriltdi we Ony Öz halkynyň beýik 
Çopany edip belledi.  Goý,  Hudaý Özüni  hoşnut edýän işleri  etmegimiz 
üçin,  Isa Mesih arkaly bizi  kämilleşdirsin.  Isa Mesihe baky şan-şöhrat 



bolsun! Omyn.
1 Korintoslylar 16:15 Eý, doganlar, siz Stepanasyň öý-içersini tanaýarsyňyz. 

Olaryň  Ahaýada  ilkinjileriň  hatarynda  Isa  Mesihe  iman  edendiklerini, 
Hudaýyň halkyna jan-tenden hyzmat edýändiklerini hem bilýänsiňiz. Şoňa 
görä-de, sizden şuny haýyş etmekçi:

Filipililer 1:27 Eý, doganlar, durmuş ýörelgäňiz Isa Mesihiň Hoş Habaryna 
laýyk bolsun. Şonda ýanyňyza baryp sizi görsem-de, ýanyňyzda bolman, 
siz  barada eşitsem-de,  Hoş Habara daýanýan iman ugrunda bir  adam 
ýaly göreşip, ýeke-täk bir Ruhda berk durandygyňyzy bilerin.

1  Korintoslylar 15:58 Şoňa görä-de, eý, eziz doganlarym, berk duruň. Goý, 
sizi asla hiç zat sarsdyrmasyn. Rebbiň işine yhlasly ýapyşyň. Çünki Reb 
ugrunda çeken zähmetiňiziň biderek däldigini özüňiz-de bilýänsiňiz.

Koloseliler 4:12 Öz şäheriňizden bolan, Isa Mesihiň guly, Epafras hem size 
salam ýollaýar. Hudaýyň her bir islegini doly bilmegiňiz we imanda berk 
durup, kämil bolmagyňyz üçin, Epafras yhlas bilen hemişe Rebbe dileg 
edýär.

2  Patyşalar 19:34 Çünki  Men bu  şäheri  Özümiň  hem-de  gulum Dawudyň 
hatyrasy üçin gorap, ony halas ederin».

Ýermeýa 15:20,21 Men seni bu halk üçin bürünçden berk diwar ederin. Olar 
seniň garşyňa söweşerler, emma ýeňip bilmezler. Halas etmek, ölümden 
gutarmak  üçin Men  seniň  bilendirin. Muny  Reb  aýdýandyr. 21  Seni 
erbetleriň elinden azat ederin, rehimsizleriň penjesinden halas ederin».

Zebur 54:19 Maňa garşy bolan uruşda Ol halas eder meniň janymy, çünki 
köpler çykdy meniň garşyma.

Ezekiýel 30:24  Babyl  patyşasynyň  gollaryny  güýçlendirip,  gylyjymy  onuň 
eline  bererin;  emma  faraonyň  gollaryny  döwerin.  Faraon  Babyl 
patyşasynyň öňünde agyr ýaraly adamyň iňňildeýşi kimin iňňildär.

Ylham 3:18  Gel,  Men  saňa  maslahat  bereýin:  baýar  ýaly,  Menden  otda 
arassalanan altyny satyn al; ýalaňaçlygyň aýbyny örter ýaly, Menden ak 
egin-eşik satyn al; görüp biler ýaly, Menden gözüňe melhem satyn al.

1 Ýahýa 3:17 Dünýä malyna baý bolup, doganyny mätäçlikde görende, oňa 
ýüregi awamaýan adamda, heý-de, Hudaýyň söýgüsi bolup bilermi?

Işaýa 50:4  Mejalsyzlara  söz  bilen ýardam ederim ýaly  Hökmürowan Reb 
maňa  dana  dil  berdi. Ol  dana  adamlar  deý  diňlesin  diýip, gulagymy 
oýarýar her säher.

Zebur 17:40 Uruş üçin Sen bilime kuwwat berýärsiň, garşyma çykanlary 
maňa tabyn edýärsiň.

2  Şamuwel  22:40  Çünki  maňa  söweş  kuwwatyny  berdiň, Duşmanlarymy 
aýagymyň astyna saldyň.

Zebur  88:44  Onuň  gylyjynyň  tygyny  yza  öwürdiň, söweşde  ony  Sen  hiç 



goldamadyň.
Ezekiýel 13:6  Olar  ‘Rebbiň  sözi’  diýip,  boş  görnüşlere  we  ýalan  pallara 

uýdular.  Olary  Reb  ýollamady,  emma  şonda-da  sözleriniň  amala 
aşmagyna umyt baglaýarlar.

Lewiler 26:37 Sizi kowalaýan bolmasa-da, gylyçdan gaçýan dek, biri-biriňize 
büdreşip  ýykylarsyňyz,  sizde  duşmanlaryňyza  garşy  durmaga  mejal 
galmaz.

1  Korintoslylar 14:8 Ýene-de bir mysal: eger surnaýyň çagyryş sesi aýdyň 
bolmasa, urşa taýynlanjak barmy?

Eýýup 15:24 Alada we horluk olary gorkuzýar, Söweşe taýynlanan şa kimin 
olara hüjüm edýär.

1  Ýazgylar 12:8 Gatlardan galkana hem naýza türgen bolan batyr ýigitler 
çöldäki  galada  bolan  Dawudyň  tarapyna  geçdiler.  Olar  arslan 
sypatdadylar, dag jereni kimin ýyndamdylar. Ine, olar:

1  Ýazgylar 12:33,38 Zebulunlardan taplanan,  ähli  söweş enjamlary  bilen 
ýaraglanan, Dawuda kömek etmekde maksada okgunly elli müň esger; 
38  Bu  esgerleriň  hemmesi  Dawudy  Ysraýyla  patyşa  etmek  üçin  çyn 
ýürekden  söweş  nyzamy  bilen  Hebrona  geldiler.  Ysraýylyň  galan 
hemmesi-de bir ýürekden Dawudyň patyşa bolmagynyň tarapyndady.

Luka  10:19  Men  size  ýylanlary,  içýanlary  we  duşmanyň  ähli  güýjüni 
depelemäge ygtyýar berdim, hiç zat size zeper ýetirmez.

2 Korintoslylar 7:10 Çünki Hudaýdan bolan gynanç adamy toba getirip, onuň 
halas  bolmagyna  ýardam  edýär.  Bu  toba  ökündirýän  däldir.  Emma 
dünýäden bolan gynanç ölüme eltýändir.

2 Timoteos 2:25,26 Ol özüne garşy çykýan adamlara hem ýumşaklyk bilen 
öwüt-ündew bermelidir. Belki, Hudaý bu adamlaryň hem toba gelmegine 
bir  ýol  açar.  Olar-da  hakykaty  bilip, 26akylyna  aýlanarlar,  iblisiň 
duzagyndan gutularlar. Sebäbi iblis olary ýesirlige alyp, öz niýetini amala 
aşyrmaga mejbur edýändir.

Nehemýa 4:15  Duşmanlarymyz  olaryň  niýetleriniň  bize  aýandygyny  we 
Hudaýyň  olaryň  niýetlerini  başa  bardyrmanlygyny  eşidenlerinde,  biziň 
hemmämiz diwar gurmaga, herimiz öz işli-işimize gaýdyp bardyk.

Zebur  72:24  Nesihatlaryň  bilen  maňa  ýol  görkezýärsiň, soňunda  meni 
hormat bilen kabul edersiň.
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