
Karakalpak - Good Mind Scriptures

Лебийлилер 24:12  Сол адамды қамаққа алып, Жаратқан Ийениң ҳүкимин 
күтти.

Deuteronomy  18:6  Егер  бир  лебийли  Израилдағы  өзи  жасап  атырған 
қаладан Жаратқан Ийениң таңлайтуғын жерине өз қәлеўи менен барса,

Рут 1:18  Нағыйма Руттың өзи  менен бирге  кетиўге  қатаң қарар еткенин 
көрип, оны қайтып үгитлемеди.

1  Kитабын 28:9  Ал сен, улым Сулайман, әкеңниң Қудайын танып бил ҳәм 
шын жүректен, жан-тәниң менен Оған хызмет ет. Себеби Жаратқан Ийе 
ҳәр бир жүректи сынайды ҳәм барлық ой-қыялларды түсинеди. Егер Оны 
излесең, сен Оны табасаң. Бирақ сен Оны тәрк етсең, Ол сеннен мәңгиге 
жүз бурады.

Нехемия 4:6  Деген менен, бизлер дийўал қурылысын даўам еттик. Халық 
бар  ықласы  менен  ислегенликтен,  пүткил  дийўалды  оның  ярымына 
дейин тикледик.

Аюп 23:13 Қудай қарар шығарады, ким Оған қарсы шыға алады? Ол нени 
қәлесе, соны қылады.

Tымсал 29:11 Ақмақ бар ашыўын төгер, Дана өзин өзи бийлер
Ийшая 26:3 Mind stayed on God
Марк  5:15  Олар Ийсаның қасына барып,  бурын үлкен жин топары урған 

адамның ақыл-еси кирип, кийинип отырғанын көргенде қорқып қалысты.
Лука  8:35  Адамлар болған ўақыяны көриў ушын Ийсаның жанына келди. 

Олар  ишинен  жинлер  шыққан  адамның  ақыл-еси  кирип,  кийинип, 
Ийсаның аяқ бетинде отырғанын көргенде қорқып қалысты.

Елшилер  17:11  Вериядағы яҳудийлер Салоникадағылардан парасатлырақ 
еди.  Олар  Қудайдың  сөзин  үлкен  қызығыўшылық  пенен  қабыл  етип, 
Павел менен Силаның айтқан сөзлериниң дурыс екенин билиў ушын, 
ҳәр күни Мухаддес Жазыўларды изертлейтуғын еди.

Елшилер  20:19  Яҳудийлердиң  қастыяншылықлары  себепли  басымнан 
өткен  қыйыншылықларға  қарамастан,  Ийемизге  толық  кишипейиллик 
пенен, сизлер ушын көз жасларымды төгип хызмет еттим.

Рим  7:25  Ийемиз Ийса Масих арқалы тек жалғыз Қудай ғана қутқарады! 
Қудайға  шүкирлер  болсын! Солай  етип,  мен  өз  сана-сезимим  менен 
Қудайдың Нызамына,  ал  гүнакар  тәбиятым менен  гүнаның нызамына 
хызмет етип атырман.

Рим  8:6  Гүнакар тәбият басқаратуғын ой-пикирлер өлимге,  ал Мухаддес 
Руўх басқаратуғын ой-пикирлер өмирге ҳәм тынышлыққа еристиреди.

Рим  8:27  Адамлардың  кеўиллеринде  не  бар  екенин  билиўши  Қудай 
Мухаддес  Руўхтың  ой-пикирлерин  биледи.  Себеби  Мухаддес  Руўх 



исениўшилер ушын Қудайдың ерки бойынша өтиниш етеди.
Рим  11:34  «Ийемиздиң  ой-пикирлерин  ким  биле  алады? Ким  Оған 

мәсләҳәтши болған?»
Рим  12:2  Бул  дүньяның  адамларына  еликлемеңлер.  Ал  Қудайдың  ой-

пикирлериңизди  жаңалап,  Оның  сизлерди  толық  өзгертиўине  жол 
қойыңлар. Сонда сизлер Қудайдың жақсы ҳәм минсиз еркин, яғный Оған 
нениң унайтуғынын айырып билесизлер.

Рим  12:16  Өз  ара аўызбиришиликли болыңлар:  менменликке  берилмей, 
басқалар пәс көретуғын адамлар менен қатнас жасаңлар. Өзлериңизди 
басқалардан ақыллы санамаңлар.

Рим  14:5  Және  де,  биреў  бир  күнди  басқа  күннен  әҳмийетлирек  деп 
санайды, ал басқа биреў ушын ҳәмме күн бирдей. Ҳәр бир адам өз көз 
қарасында толық исенимге ийе болсын.

Рим  15:6  Солай  етип,  сизлер  Ийемиз  Ийса  Масихтың  Әкеси  болған 
Қудайды биргеликте ҳәм бир аўыздан алғыслайсызлар.

1  Коринт  1:10  Туўысқанларым!  Ийемиз  Ийса  Масихтың  атының  бийлиги 
менен  ескертемен:  ҳәммеңиз  аўызбиришиликли  болыңлар.  Араңызда 
бөлиниў болмай, бир ой ҳәм бир мақсет пенен бирлесиңлер.

1 Коринт 2:16 «Жаратқан Ийемиздиң ойындағысын ким биле алады? Оған 
ким ақыл бере алады?» Бирақ, бизлер Масихтың ақыл-ойына ийемиз. 

2  Коринт  7:7  Бизлер тек оның қайтып келгени арқалы емес, ал сизлердиң 
оған берген жубанышыңыз арқалы да жубаныш алдық. Титус бизлерге 
сизлердиң мени қаншелли сағынғаныңызды, қылған ис-ҳәрекетлериңиз 
себепли  өкинип  атырғаныңызды  ҳәм  мени  жақлаўға  урынып 
атырғаныңызды айтып бергенде, мен оннан бетер қуўанып кеттим.

2 Коринт 8:12 Егер сизлер өзлериңизде бар нәрсени инта менен берсеңиз, 
Қудай  оны  ырзашылық  пенен  қабыл  етеди.  Бирақ,  Ол  сизлерде  жоқ 
нәрсени талап етпейди.

2  Коринт  9:2 Өйткени сизлердиң жәрдемге таяр екенлигиңизди билемен. 
«Ахая  үлкесиндегилер  өткен  жылдан  бери  таяр»,  –  деп  мен 
Македониядағылар  алдында  сизлер  менен  мақтанып  жүрмен. 
Сизлердиң интаңыз олардың көбисин ҳәрекетке келтирди.

2  Коринт  13:11  Қулласы,  туўысқанларым,  хош  болыңлар.  Жетилисип 
барыңлар,  мениң  айтқанларыма  қулақ  асыңлар,  бир  ой-пикирли 
болыңлар  ҳәм  татыўлықта  жасаңлар.  Сүйиспеншилик  ҳәм  тынышлық 
тийкары болған Қудай сизлер менен бирге болады.

Ефес  4:23 Ой-пикирлериңизди ҳәм руўхыңызды жаңалап,
Филип  2:2,3 Әкемиз Қудай ҳәм Ийемиз Ийса Масих сизлерге мийрим ҳәм 

тынышлық  берсин! 3  Сизлерди  ҳәр  сапар  еске  алғанымда,  Қудайға 
шүкирлик билдирип атырман.

Филип 4:2 Еводияға өтиниш етемен, Синтихияға да өтиниш етемен, Ийемиз 
бенен қатнаста болған сизлер, аўызбиршиликли болыңлар!



Филип  4:7  Сонда  ҳәр  қандай  ақыл-ойдан  зыят  болған  Қудайдың 
тынышлығы  Масих  Ийса  арқалы  кеўиллериңизди  ҳәм  ой-
пикирлериңизди қорғайды.

Колоса  3:12  Қудайдың  таңлап  алған  мухаддес  ҳәм  сүйикли  адамлары 
сыпатында  реҳимлилик,  жақсылық,  кишипейиллик,  мүләйимлилик  ҳәм 
сабырлылық пенен жасаңлар.

2 Салоника 2:2 Ийемиздиң күниниң әлле қашан келгенин айтқан ҳәр қандай 
пайғамбаршылық, сөз ямаса бизлер жибергендей етип көрсетилген хат 
себепли ақылдан дәрҳал азып, тәшиўишленбеңлер.

2  Тимофей  1:7 Өйткени Қудай бизлерге қорқақлық руўхын емес, ал күш, 
сүйиспеншилик ҳәм салдамлылық руўхын берди.

Титус 2:6 Жас ер адамларға да өзлерин тыйып билиўди нәсият ет.
Еврейлер  8:10  Сол  күнлерден  соң,  Израил  халқы  менен  дүзетуғын 

келисимим мынаў: Нызамларымды олардың сана-сезимлерине салып, 
Жүреклерине ойып жазып қояман. Мен олардың Қудайы боламан, Олар 
Мениң халқым болады.

1  Петр  1:13  Солай  етип,  ақыл-ойыңызды  ис-ҳәрекетке  таярлап,  сергек 
болыңлар.  Ийса  Масих  келгенде  сизлерге  берилетуғын  мийримнен 
толық үмит етиңлер.

1 Петр 5:2 Қудайдың сизлерге тапсырған сүриўин мәжбүрий түрде емес, ал 
шын кеўилден, Қудайдың еркине сай қылып бағыңлар. Буны ақша ушын 
пайдакүнемлик пенен емес, ал өз қәлеўиңиз бенен ислеңлер.

2  Петр  3:1  Сүйикли туўысқанларым,  бул мениң сизлерге жазып атырған 
екинши хатым. Мен еки хатымда да мухаддес пайғамбарлардың алдын 
ала  айтқан  сөзлери  ҳәм  Қутқарыўшы  Ийемиздиң  елшилери  арқалы 
берген буйрығын еске түсириўиңиз ушын сизлерде пәк  ой-пикирлерди 
оятыўға ҳәрекет еттим.

Аян  17:9  Буны  түсиниў  ушын даналық  керек.  Жети  бас  –  ҳаял  үстинде 
отырған жети таўды ҳәм жети патшаны билдиреди.
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