
Әкениң сүйиспеншилик хаты 

Балажаным, бәлким, сен Мени билмессең, бирақ Мен сени 

ҳәм сен ҳаққыңда ҳәммесин билемен. (Заб.138:1). 

Мен сениң қашан уйқыға жататуғыныңды ҳәм қашан 

туратуғыныңды да билемен. (Заб.138:2). 

Сениң жүрген жолларыңның бәри Мениң көз алдымда тур. 

(138:3). 

Ҳәтте, Мен сениң басыңдағы шашларыңның нешеў екенин 

де билемен. (Мат.10:29-31). 

Себеби сени Мен жаратқанман. Ҳәм Мен сени Өзиме уқсас 

етип жаратқанман. (Жар.1:27). 

Сен Мен арқалы жасап, сезип ҳәм ҳәрекет етип атырсаң. 

(Елш.17:28). 

Сен туўылмасыңнан бурын-ақ, Мен сени танығанман. 

(Ерем.1:4-5). 

Сен Мениң әжайып дөретпемсең. (Еф.1:11-12). 

Сен күтилмеген ўақытта ямаса өмирдиң қәтеси себепли 

дүньяға келмегенсең. (Заб.138:15-16). 

Сениң пүткил өмириң Мениң Китабымда жазылған. 

(Заб.138:16). 

Мен анық ўақытты, яғный сениң қашан ҳәм қай жерде 

туўылатуғыныңды ҳәм қай жерде жасайтуғыныңды алдыннан 

белгилегенмен. (Елш.17:26). 

Сени гөззал ҳәм таң қаларлық қылып дөреткенмен. 

(Заб.138:14). 

Сени анаңның қурсағында Өзим тоқыдым. (Заб.138:13). 

Анаңның қурсағынан Мен сени Өзим ушын дүньяға 

шығардым. (Заб.70:6). 



Мени билмегенлер Мен ҳаққымда саған жаман көрсетпе 

берди. (Юх.8:41-44). 

Бирақ Мен - узақта жасайтуғын қорқынышлы ҳәм жаўыз 

Қудай емеспен. 

Мен сени ҳақыйқый сүйиспеншилик пенен сүйгенмен. (1-

Юх.4:16). 

Мениң саған деген қәлеўим – бул ҳәмме меҳир-

муҳаббатымды саған бериў. (1-Юх.3:1). 

Себеби сен – Мениң баламсаң, ал Мен – сениң Әкеңмен. (1-

Юх.3:1). 

Мен саған жердеги әкеңнен гөре, көп жақсылықларды 

беремен. (Мат.7:11). 

Мен – сениң ҳақыйқый ҳәм минсиз Әкеңмен. (Мат.5:48). 

Ҳәзирге шекем өмириңдеги ҳәр-бир жақсылықты ҳәм ҳәр-

бир минсиз сыйды Мен саған жиберген едим. (Яқ.1:7). 

Мен – сениң Қәўендериңмен ҳәм Мен сениң 

мүтәжликлериңди қанағатландыраман. (Мат.6:31-33). 

Мениң жобаларым – сениң өмириңди үмитке толтырады. 

(Ер.29:11). 

Себеби Мен сени мәңгилик муҳаббат пенен сүйемен. 

(Ерем.31:3). 

Мениң сен ҳаққыңдағы ойларым – теңиз бойындағы 

қумлардан да көбирек. (Заб.138:17-18). 

Мен сен ҳаққыңда ойлайман ҳәм қуўанаман. (Зах.3:17). 

Мен сени жарылқаўды ҳеш қашан тоқтатпайман. (Ер.32:40). 

Мине, сен Мениң таўсылмайтуғын меҳримди ҳәм 

байлығымды көрдиң. (Шығ.19:5). 



Бүгин жүрегим ҳәм қәлбим менен саған минсизлик 

тилеймен. (Ер.32:41). 

Мен саған уллы ҳәм таң қаларлық мийримимди көрсетемен. 

(Ер.33:3). 

Егер сен Мени шын жүрегиң менен излесең, әлбетте Мени 

таўасаң. (Ныз.4:29). 

Меннен ләззет ал, себеби Мен сени арзыў-әрманларыңа 

жеткиземен. (Заб.36:4). 

Мениң Өзим сениң ишиңде арзыў ҳәм ис-ҳәрекетлерди 

оятаман. (Фил.2:13). 

Мен сени сениң ойлағаныңнан да бетер жарылқамақшыман. 

(Еф.3:20). 

Мен сени сүйип, реҳим етемен ҳәм саған мәңгилик үмит 

инам етемен. (2-Сал.2:16-17). 

Қайғыға ушыраған күниңде, Мен саған жубаныш беремен. 

(2-Кор.1:3-4). 

Сениң жүрегиң қыйналған ўақтыңда, Мен сениң жаныңда 

боламан ҳәм сени қыйыншылықлардан алып шығаман. 

(Заб.33:18). 

Шопан қозысын көтерип жүргениндей, Мен де сени 

баўырыма басып, көтерип жүремен. (Ийш.40:11). 

Тез арада сениң көзлериңдеги ҳәр бир жасты сүртип 

таслайтуғын ўақыт келеди. (Аян.21:3-4). 

Жерден алған ҳәмме аўырыў-кеселликлериңди ҳәм 

ғарғысларды толық сеннен алып таслайман. (Аян.21:3-4). 

Мен – сениң Әкеңмен. Ийсаны қәйтип сүйген болсам, сени 

де сондай етип сүйемен. (Юх.17:23). 

Маған деген муҳаббатың – Ийсада болсын. (Юх.17:26). 



Ийса – Мениң уллылығымның ҳәм муҳаббатымның анық 

сүўрети. (Евр.1:3). 

Мен саған қарсы емеспен. Барқулла сен тәрептемен. Ийса 

соны көрсетиў ушын келди. (Рим.8:31). 

Сениң гүналарыңды есапқа алмаўым ушын, Ол Өзин 

қурбанлыққа берген еди. (2-Кор.5:18-19). 

Сен ҳәм Мени жарастырыў ушын Ол Өз жанын өлимге 

берди. (2-Кор.5:18-19). 

Саған деген муҳаббатым себепли, сениң гүналарыңның 

жуўылыўы ушын, Оны қурбанлыққа бердим. (1-Юх.4:10). 

Ийсаны сениң ушын өлимге бердим. Оның менен бирге 

Менде бар ҳәмме нәрсени саған бердим. (Рим.8:31-32). 

Егер сен Ийсаны «Ийем» деп тән алсаң, Мен де сени 

«балам» деп тән аламан. (1-Юх.2:23). 

Сонда Мениң муҳаббатымды сеннен ҳеш ким ҳеш қашан 

тартып алалмайды. (Рим.8:38-39). 

Үйге қайт, Мен уллы той баслайман. Сонда Аспанда уллы 

қуўаныш болады. (Лк.15:7). 

Мен – сениң Әкеңмен ҳәм Әкең болып қаламан. (Еф.3:14-

15). 

Мениң сеннен сорайтуғыным – сен Маған перзент боласаң 

ба? (Юх.1:12-13). 

Мен сени күтемен. (Лк.15:11-32). 


