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Mukaddes Ýazgylardaky açary aýatlar
Hudaý bizi goraýar
Müsürden çykyş 14:14
Siziň üçin Reb söweşer. Siz diňe bu ýerde bolsaňyz bolýar» diýdi.
Tabşyryklar
Müsürden çykyş 20:12-17
Ata-eneňe hormat goý, şonda Hudaýyň Rebbiň özüňe beren ýerinde ömrüň uzak

bolar.

Adam öldürme.
Zyna etme.

Ogurlyk etme.
Biriniň garşysyna ýalan şaýatlyk etme.

Başga adamyň öýüne, aýalyna, gul-gyrnagyna ýa-da öküzine, eşegine oňa degişli
zatlaryň hiç birine göz dikme».
Mukaddes bol
Lewiler 20:7
Şonuň üçin siz iniňizi tämizläp, mukaddes boluň, çünki Hudaýyňyz Reb Mendirin.
Mätäçlere kömek ber
Kanun taglymaty 16:17
Her biriňiz Hudaýyňyz Rebbiň beren berekedine görä sowgatlar eltiň.
Hudaý bizi goraýar
Kanun taglymaty 33:27
Penakäriň gadymdan bar bolan ebedi Hudaýdyr!
Seni hemişe gollarynda göterer,

garşyňdan duşmanlaryňy kowar,

olary saňa ýok etmegi buýrar.
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Batyrgaý bol
Ýeşuwa 1:9
Men saňa şeýle buýruk berýändirin: dözümli hem mert bol! Gorkma we dowla düşme,
çünki sen nirä gitseň-de, nirede bolsaň-da, Hudaýyň Reb seniň bilendir!»
Hudýa hyzmat etmek
Ýeşuwa 24:15
Rebbe gulluk etmegi makul görmeseňiz, onda şu gün kime gulluk etjekdigiňizi saýlaň:

siz Ýewfrat derýasynyň aňyrsyndaky ata-babalaryňyzyň gulluk eden hudaýlaryna

gulluk etjekmisiňiz ýa-da häzirki ýaşaýan ýeriňizdäki amorlaryň hudaýlaryna? Emma
hojalygym bilen men bolsa Rebbe gulluk etjekdirin».

Hudaýa gulak asmak
1 Şamuwel 15:22
Şamuwel şeýle diýdi:
«Rebbe ýakma gurbanlyklardyr sadakalar bereniň bilen,
Onuň Özüne boýun egilişindäki ýaly göwni galkynarmyka?

Çünki boýun egmeklik gurbanlykdan,

gulak asmaklyk goçuň ýagyndan has belentdir.
Hudaý bizi goraýar
2 Şamuwel 22:31
Hudaý – Onuň ýoly kämildir, Rebbiň sözleri sapdyr,
Ony pena edinýänleriň baryna Reb galkandyr.

Hudaýy gözlemek
1 Ýyl ýazgylary 28:9
Süleýman, oglum, sen bolsa ataňyň Hudaýyny tana, Oňa ak ýürekden höwes bilen
gulluk et. Çünki Reb her bir kalby synaýandyr hem ähli niýet-hyýallary bilýändir. Ony
agtarsaň taparsyň, ýöne terk edäýseň welin, Ol senden müdimilik ýüz öwrer.
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Hudaý höküm sürýär
1 Ýyl ýazgylary 29:11
Beýiklik, güýç-gudrat, şöhrat, ýeňiş hem belentlik Seniňkidir, gökdäki hem ýerdäki
zatlaryň hemmesi Seniňkidir; patyşalyk hem Seniňkidir, ýa Reb! Sen ählisinden
belentsiň.

Pespällik / Toba
2 Ýyl ýazgylary 7:13-14
Ýagyş ýagmaz ýaly gögi baglanymda ýa-da çekirtgelere ýurduň hasylyny ýuwut diýip
buýruk berenimde ýa-da halkymyň arasyna gyrgyn keselini ýollanymda, Meniň adymy
göterýän halkym özüni peseldip, dileg edip, Meni agtaryp, öz pis ýollaryndan dönse,
şonda Men olary gökden eşidip, günälerini geçip, ýurtlaryny dikelderin.
Özüňi Hudaýa bagyş et
2 Ýyl ýazgylary 16:9
Özüne ak ýürekden hyzmat edenlere güýç-kuwwat bermek üçin Reb bütin ýer ýüzüne
syn edýär. Sen akmaklyk etdiň. Mundan beýläk sen mydama uruş içinde bolarsyň».
Hudaý Ýaradajydyr
Nehemýa 9:6
Ezra şeýle diýdi «Reb Sen, diňe Sensiň. Gögi, arşy ähli ýyldyzlary bilen, Ýeri we

ondaky barça zatlary, deňizleri we olardaky ähli janly-jandarlary ýaradan Sensiň.
Hemmesine Sen jan berýäň. Gögüň goşunlary Saňa sežde edýärler.
Hudaý kuwwatlydyr
Eýýup 9:10
Akyla sygmajak beýik işleri,

sansyz täsin işleri edýän-de Oldur.
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Hudaý syrdyr
Eýýup 36:26
Hudaý, hakykatdanam, beýikdir,
Onuň beýikligine doly düşünip bilmeýäris,
Onuň ömür ýyllary akyla sygmaz.

Hudaý bizi goraýar
Zebur 3:4
Emma Sen, ýa Reb, daşymda bir galkansyň,
şan-şöhratym, başymy dikeldýän Sensiň.
Şükürli bol!
Zebur 9:2
Men bütin ýüregim bilen Rebbe şükür ederin;
Seniň ähli gudratly işleriňi aýdyp bererin.

Hudaý biziň bilendir
Zebur 15:8
Reb elmydama gözlerimiň öňünde,

sarsdyrylmaryn, çünki Ol meniň sagymda.
Hudaýyň ýaradan zatlary
Zebur 18:2

Gökler Hudaýyň şöhratyny yglan edýär,
gök gümmezi elleriniň işinden habar berýär.
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Hudaýyň kanunlary
Zebur 18:10-11
Rebden gorkmak päkdir,
ýaşaýar ol ebedi.

Rebbiň kararlary ygtybarlydyr,
adyldyr olaryň bary.

Arzuwlydyr olar altyndan,
hatda sap altynyň köplüginden-de;

süýjüdir olar ary balyndan,

aryň mum öýjüginden damýan baldan-da.
Sözlerimiz / Pikirlerimiz
Zebur 18:15
Agzymyň sözleri, ýüregimiň oý-pikirleri
goý, Seniň huzuryňda kabul edilsin,

ýa Reb, meniň Gaýam hem Halasgärim.
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Hudaý Çopanymyzdyr
Zebur 22:1-6
Reb – meniň çopanym;
men hiç zada mätäç bolmaryn.

Ol meni ýaşyl örülerde ýatyrýar,

siňňin akýan suwlaryň ýakasyna äkidýär.

Meniň janymy Ol täzeleýär

hem-de Öz adynyň hatyrasyna

dogrulyk ýollaryndan meni äkidýär.
Tüm garaňky dereden geçäýemde-de,
ýamanlykdan gorkmaýaryn men,

çünki Sen meniň bilensiň.

Seniň hasaň, çopan taýagyň

aram berýär janyma meniň.
Sen maňa saçak ýazýarsyň
duşmanlarymyň gözleriniň alnynda;

ýag çalýarsyň meniň başyma;

pürepürdir meniň pyýalam.
Bilýärin, ýagşylyk we sadyk söýgi

ömürboýy hemra bolarlar maňa;
ömürbaky ýaşaryn Rebbiň öýünde.
Hudaý höküm sürýär
Zebur 23:1

Rebbiňkidir ýer we ondaky zatlar,
älem hem-de onda ýaşaýanlar.
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Hudaý bizi bagyşlaýar
Zebur 29:5-6
Eý, Rebbiň sadyklary, Oňa nagmalar aýdyň;
mukaddes adyna şükürler ediň.

Çünki bir salymlyk Onuň gazaby;

ömürboýy dowam edýär mähribanlygy.

Agşamdan daňa çenli agy ýaňlanar,

ertirine bolsa şadyhorramlyk geler.
Hudaý bizi ugrukdyrýar
Zebur 31:8
«Men saňa öwüt bererin, ýöremeli ýoluňy salgy bererin;
maslahat bererin, sende bolar Meniň nazarym.
Şatlyk
Zebur 39:9
Eý, Hudaýym, islegiňi berjaý etmekden lezzet alýaryn;
Seniň kanunyň hem meniň kalbymda».

Güýç-kuwwat
Zebur 45:2
Hudaý biziň penamyz hem-de güýjümiz,
Ol muşakgat wagty dadymyza ýetişýär.
Günä
Zebur 50:6-7
Saňa, diňe Saňa garşy men günä etdim,
Seniň nazaryňda ýamanlyk etdim;

şoňa görä, Seniň sözleriň dogry,
çykaran hökümiňde Sen adalatly.

Hakyky, men günäli dünýä inelim bäri,
günäli men enem göwresinde galalym bäri.
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Päklik
Zebur 50:8-9
Ine, Sen hakykat isleýärsiň ýürekde,
danalygy öwredýärsiň meniň içimde.
Meni käkilik oty bilen arassala, bolaryn men päk,
meni ýuw, bolaryn men gardan hem ap-ak.

Hudaý bizi dikeldýär
Zebur 50:10-12
Maňa eşitdir şatlykdyr begenç sesini,
meni peseltdiň, indi bolsa, men şatlanaýyn.

Meniň günälerimden sow Sen ýüzüňi
hem-de öçür meniň ýazyklarymy.

Eý, Hudaý, mende päk ýürek ýarat

we içimdäki hakykat ruhuny özgert.
Dileg / Gutulyş
Zebur 54:17-18
Men bolsa çagyraryn Hudaýy,
halas eder Reb meni.

Agşam, ertir, günorta çagy
men ýalbaryp, nala çekýärin,
Ol eşidýär meniň sesimi.

Gorky / Ynam
Zebur 55:4-5
Men gorka düşenimde Saňa bil baglaýandyryn.
Hudaýy Onuň wadasy üçin şöhratlandyrýaryn,
Oňa bil baglap, gorkmaýaryn men;
ynsan maňa näme edip bilsin?
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Päklik
Zebur 85:11
Ýa Reb, hakykatyňda gezerim ýaly,
maňa öwret Sen Öz ýoluňy.

Seniň adyňdan gorkarym ýaly,

Özüňe bagla meniň ýüregimi.
Hudaýdan rahatlyk tapmak
Zebur 90:1
Beýik Hudaýyň penasynda ýaşaýan ynsan

Gudratygüýçliniň kölegesini mesgen ediner.
Şükürlilik
Zebur 91:2

Ýa Reb, ne ajaýyp Saňa şükürler etmek,
ýa Beýik Hudaý, adyňa nagmalar aýtmak!
Şaýatlyk
Zebur 95:3
Milletlere yglan ediň şan-şöhratyny,
ähli halklara – gudratly işlerini.
Hudaý Ýaradyjydyr
Zebur 99:3
Ol Beýik Hudaýdyr, siz muny biliň.
Ol bizi ýaratdy, biz-de Onuňky,

biz – örüsiniň goýunlary we Onuň halky.
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Hudaý üýtgemeýär
Zebur 101:26-28
Sen gadymyýetde ýeriň binýadyn tutduň,
gökler hem Seniň elleriňiň işidir.

Olar ýitip gider, Sen bolsa dowam edersiň,
olar köne eginbaş kimin dargap giderler;

Sen olary eginbaş kimin çalşarsyň,
olar geçip giderler.

Emma Seniň şol öňküligiň,
soňy ýokdur Seniň ýyllaryň.
Hudaý Atamyzdyr
Zebur 102:13
Atanyň öz ogullaryna rehim edişi kimin,
Reb hem Ondan gorkýanlara edýär rehimi.
Şaýatlyk
Zebur 106:1
«Rebbe şükür ediň, çünki Ol ýagşy,
Onuň söýgüsi baky!» –

Dileg
Zebur 114:1
Rebbi söýýärin,
çünki Ol eşitdi sesimi, dat-perýadymy.
Ölümdäki ahy-nala
Zebur 115:6
Rebbiň sadyklarynyň ölümi
Onuň üçin nähili agyr!

10

Mukaddes Ýazgylardaky açary aýatlar

Päklik / Hudaýyň Sözi
Zebur 118:9
Ýaş ynsan ýoluny nädip päk saklap biler?
Ony Seniň sözüňe görä goramak bilen.
Hudaýyň Sözi / Ugrukdyryjy
Zebur 118:105
Seniň sözüň – çyra aýaklaryma,

ol – ýagtylyk meniň ýodama.
Hudaý Ýaradyjydyr
Zebur 138:13-16

Sen meniň içgoşlarymy ýaratdyň,
enem göwresindekäm Sen şekil berdiň.

Men Saňa öwgi aýdýaryn,

çünki meni ajaýyp, täsin ýaratdyň.
Ajaýypdyr Seniň işleriň,

muny juda oňat bilýändir kalbym.

Pynhanlykda ýaradylan mahalym,

ýeriň çuňluklarynda emele gelen mahalym,
Senden gizlin däldi meniň süňklerim.

Heniz şekilsizkäm meni gözleriň gördi,

maňa bellenilen günleriň hiç biri heniz gelmänkä,
olaryň her biri Seniň kitabyňda eýýäm ýazylgy.
Hudaýdan gorkmak / Danalyk
Süleýmanyň pähimleri 1:7
Bilimiň başlangyjy – Rebden gorkmaklyk;

diňe akmaklar danalygy hem öwüt-nesihaty har edýärler.
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Ata-enä gulak asmak
Süleýmanyň pähimleri 1:8
Diňle, oglum, ataňyň nesihatlaryny,
eneňiň öwütlerinden ýüz öwürme.
Hudaýa bil baglamak
Süleýmanyň pähimleri 3:5-6
Öz düşünjäňe daýanma,

bütin ýüregiň bilen Rebbe bil bagla.

Bar işleriňde Ony tana,
Ol seniň ýollaryňy dogrular.
Tekepbirlik/Pespallik
Süleýmanyň pähimleri 11:2
Tekepbirlik gelse, masgaraçylyk gelýändir,

akyldarlyk bolsa kiçigöwünliler bilendir.
Mylaýymlylyk / Söz
Süleýmanyň pähimleri 15:1

Mylaýym jogap gahary sowýar,
gaty söz gazaby joşdurýar.
Dostluk
Süleýmanyň pähimleri 18:24
Dosty köp bolanyň heläkçiligi-de bolar,
ýöne dogandan-da ýakyn dost bar.
Dogry sözlülik (dogruçyllyk)
Süleýmanyň pähimleri 19:1
Egri dilli akmakdan,

sadyklykda gezýän garyp gowudyr.
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Hudaýa eýerýän adam
Süleýmanyň pähimleri 21:21
Dogruçyllyk hem sadyklyk yzlaýan adam
ýaşaýyş hem hormat tapar.
Hudaýa hormat goýmak
Wagyz 12:1
Juwanlygyňda, agyr günler gelmänkä, «olardan lezzet almaryn» diýjek ýyllaryň
golaýlaşmanka, özüňi Ýaradany ýatla.
God Borç / Hudaýdan gorkmak
Wagyz 12:13-14
Hemme zat aýdyldy. Netije şudur: Hudaýdan gork we Onuň tabşyryklaryny sakla,

çünki bu ynsanyň esasy borjudyr; her bir işe, gizlin bolan her işe – isle ýagşy bolsun,
isle ýaman – Hudaý kazylyk eder.
Parahatlyk
Işaýa 26:3
Pikiri Özüňe ýönelenleri

doly rahatlykda saklaýarsyň,
çünki olar Saňa bil baglaýarlar.
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Adamzat / Hudaýyň Sözi
Işaýa 40:6-8
«Jar et!» diýýär bir ses.
Men: «Nämäni jar etmeli?» diýdim.

Ähli ynsanlar otluk kimindir,

olaryň gözelligi meýdan güli kimindir.

Reb demini üflände,

ot guraýar, gül solýar.

Hakykatdan hem, halk otlukdyr.
Ot guraýar, gül solýar,
emma Hudaýymyzyň sözi ebedi galýar.
Hudaý kuwwatlandyrýar
Işaýa 40:29-31
Ol ejizleri kuwwatlandyrýar,

mejalsyzlaryň güýjüni artdyrýar,

Hatda ýaşlar-da ysgyndan gaçyp, ýadaýarlar,
ýaş ýigitler-de büdräp, ýykylýarlar.

Emma Rebbe umyt baglaýanlar
täzeden güýç toplarlar,

bürgütler dek ganat ýaýyp belende galarlar,
ýüwrerler, ýöne ýadamazlar,

ýörärler, ýöne ysgyndan gaçmazlar.
Gorky / Güýç
Işaýa 41:10
Gorkmaň, siziň bilendirin Men,
heder etmäň, Hudaýyňyzdyryn Men,

size güýç bererin, ýardam ederin,

sadyk sag golum bilen söýget bererin.
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Mesih biziň Gurbanlygymyzdyr
Işaýa 53:6
Ählimiz edil goýun ýaly azaşdyk;
öz ýolumyz bilen gitdik herimiz,

Reb ählimiziň etmişimizi oňa ýükledi.
Hudaýy gözlemek
Işaýa 55:6
Rebbi tapylýarka, agtaryň,
ýakyndaka, çagyryň.
Hudaýyň güýji
Işaýa 55:9
«Gökler ýerden nähili beýiklikde bolsa,

Meniň ýollarym-da siziň ýollaryňyzdan,
Meniň pikirlerim-de siziň pikirleriňizden beýikdir.
Ugrukdyrmak / Ýetirmeklik
Işaýa 58:11

Reb hemişe size ýol görkezer,
gurak ýerlerde sizi kanagatlandyrar,

süýegiňize kuwwat berer.

Siz suwarylan bag kimin,

suwy egsilmeýän çeşme kimin bolarsyňyz.
Dileg
Işaýa 65:24
Olar çagyrmanka, Men jogap bererin,
gepläp durkalar, Men eşiderin.
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Hudaýyň Sözi
Ýermeýa 15:16
Seniň sözleriňi tapyp iýdim.
Sözleriň maňa şatlyk, ýüregime begenç berdi.

Çünki men Seniň adyň bilen tutuldym,
eý, Reb Hökmürowan Hudaý!

Hudaýyň meýli
Ýermeýa 29:11
Çünki siziň üçin niýetlän meýillerimi Özüm bilýärin. Muny Reb aýdýandyr. Bular size

ýamanlyk etmek däl-de, umytly geljek bermek üçin parahatlyk niýetleridir.
Hudaýyň söýgüsi
Ýermeýa 31:3
Reb uzakdan maňa görnüp, şeýle diýdi:
«Men seni tükeniksiz söýgi bilen söýdüm,
şeýdip, saňa sadyklygymy görkezdim.
Hudaýyň söýgüsi
Ýermeýanyň agysy 3:22-23
Rebbiň sadyk söýgüsi tükenmezdir,

çünki Onuň rehimdarlygy bakydyr.

Her säher bular täzelenýär,

Seniň wepadarlygyň beýikdir!
Adalat
Amos 5:24

Goý, adalatlyk derýa kimin joşsun,
dogruçyllyk baky çeşme ýaly aksyn.
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Borç / Dogrulyk
Mika 6:8
Eý, adamzat, Reb ýagşynyň nämedigini saňa bildirdi.
Adalaty berjaý etmekden, merhemeti söýmekden,

Hudaýyňyzyň öňünde kiçi göwünli gezmekden başga
Reb sizden näme talap edýär?
Hudaýa bil baglamak
Habakuk 3:19
Beýik Hudaý güýjüm-kuwwatymdyr,

aýaklarymy keýigiň aýaklary dek edip,
Meni belentliklerde gezdirýär.

Horuň baştutanyna: kirişli saz gurallary bilen.
Mätçlere ber
Malaky 3:10
Öýümde azyk bolar ýaly, ondan biriňiziň baryny tutuşlygyna ammara getiriň. Meni

munuň bilen synap görüň. Muny Hökmürowan Reb diýýär. Görüň, Men gögüň
penjirelerini siziň üçin açyp, üstüňize dolup-daşýan bereket ýagdyrmarynmy?
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Mesihdäki ýalkanyşlar
Matta 5:3-11
«Ruhy garyplar bagtlydyr, çünki Gögüň Şalygy olaryňkydyr.
Gussa çekýänler bagtlydyr, çünki olara göwünlik berler.

Ýumşak adamlar bagtlydyr, çünki olar ýer ýüzüni miras alarlar.
Dogrulyga ajygyp-suwsanlar bagtlydyr, çünki olar doýup-ganarlar.
Rehimliler bagtlydyr, çünki olara-da rehim ediler.

Kalby päkler bagtlydyr, çünki olar Hudaýy görerler.

Parahatlyk döredýänler bagtlydyr, çünki olara Hudaýyň ogullary diýler.
Dogrulyk üçin yzarlanýanlar bagtlydyr, çünki Gögüň Şalygy olaryňkydyr.
Men sebäpli adamlaryň size sögen, yzarlan, nähak ýere her hili gybatyňyzy eden

mahaly bagtlysyňyz!

Duşmanyňy söý
Matta 5:43-45
Siz: „Ýakynyňy söý, duşmanyňy ýigren“ diýlenini hem eşidensiňiz. Emma Men size
diýýärin: duşmanlaryňyzy söýüň, özüňizi yzarlaýanlar üçin doga-dileg ediň. Şonda siz
gökdäki Ataňyzyň ogullarydygyňyzy subut edersiňiz. Gökdäki Ataňyz Öz güneşini

ýamanlaryň hem, ýagşylaryň hem üstüne dogdurýar, ýagmyryny dogrularyň hem,
egrileriň hem üstüne ýagdyrýar.
Ýolbaşçylar hyzmatçylardyr
Matta 20:26-28
Siziň araňyzda beýle bolmasyn. Araňyzda kim üstün bolmak isleýän bolsa,

beýlekileriň hyzmatkäri bolsun. Kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäňiziň guly
bolsun. Ynsan Ogly hem Özüne hyzmat edilmegi üçin däl-de, eýsem, başgalara hyzmat
etmek üçin, köpleriň ugrunda janyny gurban edip, olary azat etmek üçin geldi» diýdi.
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Bagyşlamak
Mark 11:25
Hudaýa doga okamaga duran mahalyňyz birinden öýke-kinäňiz bar bolsa, ony
bagyşlaň, şonda gökdäki Ataňyz hem siziň ýazyklaryňyzy bagyşlar».
Başgalary söýmek
Luka 6:31
Adamlaryň özüňize näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz-de olara şeýle ediň.
Dileg
Luka 11:2-4
Isa olara Hudaýa doga okanyňyzda şeýle diýiň:
«Eý, Atamyz, adyň mukaddes bolsun!
Patyşalygyň gelsin!

Gündelik çöregimizi bize günde ber.
Bize garşy günä edenleri bagyşlaýşymyz ýaly,
Sen hem biziň günälerimizi bagyşla.
Bizi synaga salma» diýdi.

Mesihe eýermek
Luka 14:26-27
«Kim Meniň ýanyma gelip, atasyny, enesini, aýalyny, bala-çagasyny, doganyny,
uýasyny, hatda öz janyny hem ýigrenmese, Meniň şägirdim bolup bilmez. Kim öz
haçyny göterip, Meniň yzyma düşmese, Meniň şägirdim bolup bilmez.
Hudaýyň söýgüsi
Ýohanna 3:16
Hudaý dünýäni örän söýendigi sebäpli Özüniň ýeke-täk Ogluny berdi. Ol muny
Ogluna iman edenleriň hiç biri heläk bolman, baky ýaşaýşa gowuşmagy üçin etdi.
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Direliş
Ýohanna 11:25
Isa oňa: «Direlişem, ýaşaýyşam Mendirin, Maňa iman eden ölse-de ýaşar.
Hudaýa bil baglamak
Ýohanna 14:1
Isa ýene söze başlady: «Ýüregiňiz gussa batmasyn. Hudaýa iman ediň, Maňa iman
ediň.
Diňe Mesih
Ýohanna 14:6
Isa oňa: «Ýol, hakykat we ýaşaýyş Mendirin, Mensiz hiç kim Atanyň ýanyna baryp

bilmez.

Parahatlyk
Ýohanna 14:27
Men size rahatlyk goýup barýaryn, Öz rahatlygymy size berýärin. Men muny
dünýäniň berşi ýaly bermeýärin. Ýüregiňiz gussa batmasyn, gorkmaň.
Yzarlanyş
Ýohanna 15:18
Dünýä sizi ýigrenýän bolsa, onuň sizden öň Meni ýigrenendigini biliň.
Iman
Resul 16:31
Olar hem: «Rebbimiz Isa iman et, özüň-de, tutuş öý-içeriň hem halas bolar» diýdiler.
Isa
Rimliler 1:4
Hudaý Rebbimiz Isa Mesihi ölümden direldip, Ony Mukaddes Ruhdan doldurdy.
Şeýdip, Onuň Hudaýyň gudratly Ogludygy tassyklandy.
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Hoş Habar
Rimliler 1:16
Men bu Hoş Habary wagyz etmekden utanmaýaryn, sebäbi ol Hudaýyň güýjüdir.
Hudaý bu Hoş Habar arkaly her bir iman edeni: ilki bilen ýahudylary, soňra ýahudy
dälleri halas edýär.

Günä / Gutulyş
Rimliler 3:23
sebäbi hemmeler günä edip, Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular.
Iman / Hudaýdaky parahatlyk
Rimliler 5:1-2
Şeýlelikde, biz imanymyz bilen aklanyp, Rebbimiz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen
ýaraşdyk. Isa Mesih bize Hudaýyň merhemetiniň gapysyny açyp berdi. Biz iman arkaly
bu merhemete ulaşyp, berk durus we Hudaýyň şöhratyna şärik boljakdygymyza umyt
baglap begenýäris.
Ruhy ölüm / Baky ýaşaýyş
Rimliler 6:23
Çünki günäniň muzdy ölüm, Hudaýyň peşgeşi bolsa Rebbimiz Isa Mesih arkaly
berilýän baky ýaşaýyşdyr.
Hudaýyň meýli
Rimliler 8:28
Biz Hudaýy söýýänler we Onuň maksadyna görä çagyrylanlar üçin hemme zadyň

olaryň peýdasyna edilýändigini bilýäris.
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Özüňi Hudaýa bagyş etmek
Rimliler 12:1-2
Şoňa görä-de, eý, doganlar, Hudaýyň merhemetiniň hatyrasy üçin size ýalbarýaryn:
özüňizi Onuň halajak diri we mukaddes gurbanlygy hökmünde hödürläň. Şeýtseňiz,

Hudaýyň huzurynda mynasyp tärde hyzmat etdigiňiz bolar. Bu dünýäniň ýörelgelerine
uýgunlaşjak bolmaň. Tersine, pikirleriňizi täzeläp, özgeriň. Şeýtseňiz, Hudaýyň islegine
düşünmegi, ýagny Ony nämäniň hoşal edýändigini, nämäniň oňat we kämildigini
bilmegi başararsyňyz.
Synag
1 Korintoslylar 10:13
Başyňyzdan inen synaglar başgalaryň-da başyndan inýändir. Emma Hudaý sadykdyr!
Ol siziň güýjüňiziň çatmajak synagyny bermez. Siz synaga düşeniňizde, Hudaý çykalgada açar, synagdan üstün gelmek üçin gujur-gaýrat-da berer.
Teselli
2 Korintoslylar 1:3-4
Ähli tesellileriň gözbaşy bolan merhemetli Ata Hudaýa, Rebbimiz Isa Mesihiň
Hudaýyna we Atasyna alkyş bolsun! Hudaý ähli muşakgatlarymyzda bize teselli berýär.
Biz hem öz gezegimizde her hili muşakgatlara uçran adamlara Hudaýdan alan
tesellimiz arkaly teselli berýäris.
Hudaýyň güýji
2 Korintoslylar 4:7
Biz hazynalary özünde saklaýan toýun küýzeler kimindiris. Şonuň üçin-de, bu ajaýyp
gudratyň bizden däl-de, Hudaýdandygy äşgärdir.
Biz täze ýaradyşyşdyrys
2 Korintoslylar 5:17
Şoňa görä-de, kim Isa Mesihe degişli bolsa, ol täze ýaradylyşdyr. Könesi geçip gitdi,

indi täzesi geldi!
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Şatlyk bilen ber
2 Korintoslylar 9:7
Göwünsizlik ýa mejburlyk bilen däl-de, her kes göwnünden çykaranyny bersin. Çünki
Hudaý göwünjeňlik bilen berýäni halaýandyr.
Mukaddes Ruhuň miweleri
Galatýalylar 5:22-23
Mukaddes Ruhuň miweleri bolsa şulardyr: söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyrlylyk,
mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk, özüňe erk edip bilmeklik. Bu zatlara
garşy çykýan kanun ýokdur.

Jogapkärlilik
Galatýalylar 6:4
Her kim öz edýän hereketlerini derňesin. Her kes özüne düşen ýüki özi götersin.
Şonda ol özüni başgalar bilen deňeşdirmezden, özüne guwanyp biler.
Lapykeçlik
Galatýalylar 6:9
Ýagşylyk etmekde ýadamalyň. Eger ruhdan düşmesek, öz wagtynda orarys.
Hudaýyň güýji
Efesliler 3:20
Bizde işleýän gudratyna görä, Hudaý her bir haýyşymyzdan, oýlanyşymyzdan hem

has ýokary zatlary etmegi başarýandyr.

Hakykat
Efesliler 4:25
Indi ýalan sözlemäň-de, her biriňiz öz ýakynyňyza hakykaty aýdyň. Çünki biziň

hemmämiz bir bedeniň agzalarydyrys.
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Gahar
Efesliler 4:26-27
Gaharlanyp günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne Gün ýaşmasyn. Iblise orun bermäň.
Ogurlyk
Efesliler 4:28
Ogurlyk eden indi ogurlyk etmesin! Gaýtam, öz elleri bilen zähmet çekip, mätäje
paýlamaga zady bolar ýaly, peýdaly iş etsin.
Hapa sögünmeklik
Efesliler 4:29
Agzyňyzdan hiç haçan ýaramaz söz çykmasyn. Gaýtam, diňleýänleriň mätäçliklerine

görä, gerekli sözleri sözläp, olary ruhlandyryň, şonda sözleriňiz olara peýda getirer.
Maşgala gatnaşyklary
Efesliler 6:1
Eý, çagalar, Rebbiň hatyrasy üçin ene-ataňyzyň sözüne gulak asyň, sebäbi bu
dogrudyr.
Şatlyk we parahatlyk
Filipililer 4:6
Hiç zady gaýgy etmäň. Gaýtam, Hudaýa şükür edip, her bir ýagdaýdaky ähli
mätäçlikleriňizi Oňa doga-dileglerde aýdyň.
Güýç-kuwwat
Filipililer 4:13
Maňa kuwwat berýän Isa Mesih arkaly ähli zady başarýaryn.
Mätäçlik
Filipililer 4:19

Şöhratly Hudaýym Öz baýlygy bilen siziň, ýagny Isa Mesihe degişli bolanlaryň ähli

mätäçlikleriniň öwezini dolar.
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Dünýä Mesih arkaly ýaradyldy
Kolosiýalylar 1:15-17
Mesih görünmeýän Hudaýyň keşbidir, bütin ýaradylyşyň ilkinji doglany Oldur. Çünki
ähli zatlar Ol arkaly ýaradylandyr. Gökdäki we ýerdäki, görünýän hem görünmeýän
zatlary: tagtlardyr häkimiýetleri, hökümdarlary we erk-ygtyýarlylary – baryny Ol

ýaratdy. Hemme zat Ol arkaly we Onuň üçin ýaradyldy. Ähli zatdan öň bar bolan
Oldur, ähli zatlar Ol arkaly mäkäm durandyr.
Pikirler
Kolosiýalylar 3:2
Pikiriňizi dünýewi zatlara däl-de, gökdäki zatlara gönükdiriň.
Bagyşlamaklyk
Kolosiýalylar 3:13
Biri-biriňize sabyrlylyk bilen çydaň. Araňyzda öýke-kine bar bolsa, biri-biriňizi

bagyşlaň. Rebbiň sizi bagyşlaýşy ýaly, siz hem bagyşlaň.

Mesihiň berýän parahatlygy
Kolosiýalylar 3:15
Kalbyňyzda Mesihiň parahatlygy höküm sürsün. Çünki siz bir bedeniň agzalary bolup,
bu parahatçylyga çagyrylansyňyz. Hemişe şükürli boluň.
Başgalary söýmek
1 Salonikliler 3:12
Biziň sizi söýşümiz ýaly, goý, Reb biri-biriňize, ähli adamlara bolan söýgiňizi
artdyryp, pürepür etsin.
Jynsy günä
1 Salonikliler 4:3
Hudaýyň islegi şulardyr: mukaddes boluň, zyna etmäň;
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Synag
Ýewreýler 2:18
Isanyň Özi synaga salnyp, görgi baryny görendigi üçin, synaga düşenlere kömek
etmegi başarýandyr.
Hudaýyň Sözi
Ýewreýler 4:12
Hudaýyň sözi janly hem täsirlidir, her bir iki ýüzli gylyçdan kesgirdir. Ol jan bilen

ruhy, bogunlar bilen ýiligi ikä bölýändir. Kalbyňdaky ähli pikirleri we niýetleri aýan
edýändir.
Merhemet / Rehimdarlyk
Ýewreýler 4:16
Geliň, merhemetli Hudaýyň tagtyna batyrgaýlyk bilen golaýlaşalyň. Şonda Ol

merhemet edip, zerur wagtda bize ýardam berer.

Höweslendirmek / Goldaw
Ýewreýler 10:24-25
Biri-birimizi söýmäge we oňat işler etmäge höweslendirmek barada pikirleneliň.

Käbir adamlaryň endik edişi ýaly, ýygnanyşmagymyzy goýmalyň. Gaýtam, Isanyň
geljek gününiň golaýlandygyny bilip, biri-birimizi has-da ruhlandyralyň.
Iman
Ýewreýler 11:1

Iman umyt edýän zatlarymyza bil baglamak we görmeýän zatlarymyza ynanmakdyr.
Pul
Ýewreýler 13:5-6
Puluň yşkyna düşmäň. Eliňizdäki baryna kanagat ediň. Sebäbi Hudaý: «Men sizi hiç

wagt ýeke taşlamaryn, terk etmerin» diýdi. Şoňa görä-de, biz ynam bilen şeýle diýýäris:
«Reb – tarapdarym, men gorkmaýaryn, ynsan maňa näme edip bilsin?».
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Danalayk / Dileg
Ýakup 1:5-8
Eger kimde danalyk kemlik edýän bolsa, goý, ol Hudaýdan dilesin. Hemmelere
biminnet we jomartlyk bilen berýän Hudaý oňa hem berer. Emma ol adam
şübhelenmän iman bilen dilesin, sebäbi şübhelenýän adam edil ýeliň eýläk-beýläk

çaýkaýan deňiz tolkuny ýalydyr. Şeýle adam Rebden bir zat alaryn öýtmesin. Ol her bir
edýän işinde durnuksyz hem ikigöwünlidir.
Hudaýyň ýagşydarlygy
Ýakup 1:17
Her bir oňat we kämil peşgeş ýokardan, gökdäki yşyklaryň Atasyndan gelýändir. Ol

hiç haçan üýtgeýän däldir, Onda üýtgemekligiň ýokundysy hem ýokdur.
Diňlemek / Sabyrlylyk
Ýakup 1:19

Eý, söýgüli doganlarym, muňa üns beriň: her bir adam eşitmekde çalt, geplemekde
assa, gaharlanmakda haýal bolsun.
Pespallik / Toba etmek
Ýakup 4:7-10
Şonuň üçin Hudaýa tabyn boluň! Iblise garşylyk görkeziň, şonda ol sizden gaçar.
Hudaýa ýakynlaşyň, Ol hem size ýakynlaşar. Eý, günäkärler, eliňizi günäden tämizläň.
Eý, ikigöwünliler, kalbyňyzy päkläň. Gama batyň, ýas tutup aglaň! Gülküňiz ýasa,

şatlygyňyz gam-gussa öwrülsin. Rebbiň huzurynda özüňizi pes tutuň, Ol sizi beýgelder.
Alada
1 Petrus 5:7
Ähli gaýgy-aladaňyzy Hudaýa tabşyryň, sebäbi Ol siziň gamhoruňyzdyr.
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Toba etmek / Bagyşlamak
1 Ýohanna 1:9
Emma günälerimizi boýun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bagyşlar we
bizi her hili ýamanlykdan tämizlär.
Hudaýa tabyn bolmak
1 Ýohanna 2:3-6
Eger Hudaýyň buýruklaryny berjaý edýän bolsak, onda Ony tanaýandygymyzy mälim

edýäris. «Hudaýy tanaýaryn» diýibem, Onuň buýruklaryny berjaý etmeýän adam

ýalançydyr, onda hakykat ýokdur. Emma Hudaýyň sözüni berjaý edýän adamda Onuň
söýgüsi hakykatdanam kämildir. Ine, biz Hudaý bilen ýaşaýandygymyzy şeýdip

bilýäris. «Men Hudaýa sygynyp ýaşaýaryn» diýýän adam Isa Mesihiň ýaşaýşy ýaly
ýaşamalydyr.
Söýgi hereketler ärkäly mälim bolýar (ýagşy işlerde)
1 Ýohanna 3:18-19
Eziz balalar, hakyky söýgimizi ýöne bir gury gep bilen däl-de, iş ýüzünde amal bilen

görkezeliň. Şonda biz özümiziň hakykata degişlidigimizi bileris we Hudaýyň huzurynda
biziň wyždanymyz päk bolar. Eger wyždanymyz bizi ýazgaraýsa-da, Hudaý ondan
beýikdir, Ol hemme zady bilýändir.

Hudaýyň maşgalary
1 Ýohanna 5:18
Biz Hudaýyň perzentleriniň günä etmeýändigini bilýäris. Hudaýyň Ogly olary
goraýandyr, şeýtan olara el gatmaz.
Hudaý halas edýär
Aýanlyk 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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