
Kazakh - Good Mind Scriptures

Левит  24:12  Бұл  жігіт  туралы  Жаратқан  Иенің  еркі  анық  болғанша  ол 
қамауға алынды.

Второзаконие 18:6 Егер бір леуілік Исраил елінің қай қаласында тұрмасын 
өз жүрек қалауы бойынша Жаратқан Иенің ғибадат етулерің үшін таңдап 
алған орнына көшіп келсе,

Рут 1:18 Руттың өзімен бірге жүруге белді бекем буғанына көзі жеткен соң, 
Нағима оны әрі қарай үгіттеуін доғарды.

1  Паралипоменон  28:9  Ал  сен,  ұлым Сүлеймен,  әкең  сиынған  Құдайды 
жақыннан  танып-біл!  Оған  шын  жүрегіңнен  және  бар  жан  дүниеңмен 
қызмет  ет!  Себебі  Жаратқан  Ие  күллі  адамдардың  жүрегінің  түкпір-
түкпірлерін  тексеріп,  олардың барлық ой-ниеттерін түсінеді.  Егер Оған 
бет бұрып сиынатын болсаң,  Оны табасың.  Ал егер Құдай Иеден бас 
тартып, елемей кетсең, онда Ол да сенен біржола бас тартады.

Нехемия  4:6  Халық  жұмысты  бар  ықыласымен  істегендіктен,  біз  бүкіл 
қаланы  қоршаған  қабырғаны  бұрынғы  биіктігінің  жартысына  дейін 
тұрғызып тастадық.

Әйүп 23:13 Бірақ Ол жалғыз Өзі ғана Құдай, кім Оған қарсы тұра алады? Ол 
нені қаласа, соны істейді.

Притчи 29:11 Аңғал бар ашуын төгер, Дана өзін-өзі билер.
Ишая  26:3 Әрдайым ойын Саған бағыттаған Әрі сенімін бір Өзіңе артқан 

Жанды сақтайсың Сен тыныш, аман.
Марқа 5:15 Исаға келді. Олар бұрын үлкен жындар тобы буған кісінің ақыл-

есі кіріп, киініп, сол жерде отырғанын көргенде қорқып кетті.
Лұқа 8:35 Халық соны көру үшін жолға шығып, Исаға келді. Олар жындары 

шыққан  кісінің  ақыл-есі  кіріп,  киініп,  Исаның  аяқ  жағында  отырғанын 
көргенде қорқып кетті.

Елшілердің  істері  17:11  Салониқалықтарға  қарағанда  мұндағылардың 
пейілдері  кеңірек  екен.  Олар  елшілердің  хабарын  бар  ынталарымен 
қабылдап,  шындығына  көз  жеткізу  үшін  күн  сайын  Киелі  жазбаларды 
зерттеді.

Елшілердің  істері  20:19  Еш мансап  қумай,  кішіпейілдікпен,  көз  жасымды 
төгіп,  яһудилердің  қастандықтарының  кесірінен  болған  ауыр  азапқа 
қарамастан, Иемізге қызмет етіп келдім.

Римдіктерге  7:25  Құдайға шүкір,  Иеміз  Иса Мәсіх  арқылы (бойымыздағы 
күнәлі  құмарлықтың  құлдығынан  құтқарыла  аламыз)! Сонымен, 
жағдайым мынадай: ақыл-ойыммен Құдайдың заңын орындағым келеді, 
ал ескі күнәкар болмысымның кесірінен күнәлі құмарлыққа кіріптармын. 

Римдіктерге 8:6 Күнәкар болмыстың қамын ойлау мәңгілік өлімге, ал Киелі 



Рухтың еркін орындау шынайы өмір мен тыныштыққа жеткізеді.
Римдіктерге  8:27  Ал  Тәңір  Ие  адам жүрегінің  түкпір-түкпіріндегіні  біледі. 

Киелі Рух Құдайдың адамдары үшін Оның еркіне сай өтініш жасағанда 
Құдай Киелі Рухтың ниетін де түгелдей түсінеді.

Римдіктерге  11:34  «Кім  Жаратқанның  ақыл-ойын  ұққан, Кеңесшісі  болып 
бағыт берді Оған?»

Римдіктерге  12:2  Бұл  күнәкар  дүниенің  өмір  сүру  салтын үлгі  етпеңдер, 
қайта, ой-тілектерің Құдайдың жаңартуымен түбегейлі өзгерсін! Осылай 
сендер Оның еркін — ненің игілікті, ұнамды және кемелді екенін ажырата 
білетін боласыңдар.

Римдіктерге  12:16 Өзара ынтымақтас болыңдар; өркөкірек емес, кішіпейіл 
болып, өздеріңді басқалардан ақылды санамаңдар!

Римдіктерге 14:5 Кейбіреулер бір күнді басқасынан қасиеттірек, ал өзгелері 
күндердің бәрін бірдей қасиетті деп санайды. Әрқайсысы осы мәселелер 
жайында  күмәні  болмау  үшін  олардың  дұрыстығын  ойлап,  бір  нақты 
шешімге келуі керек.

Римдіктерге 15:6 Осылай ынтымақпен өмір сүріп, Иеміз Иса Мәсіхтің Әкесі 
— Құдайды бірігіп мадақтай аласыңдар.

1  Қорынттықтарга 1:10  Бауырластарым,  сендерге  Иеміз  Иса  Мәсіхтің 
атынан ескертемін: ауызбірлікті сақтап, жікке бөлінбеңдер! Қайта, бірдей 
мақсат пен пікірде болып, бірлікте тұрыңдар!

1  Қорынттықтарга 2:16  Өйткені  «Кім  Жаратқанның  ақыл-ойын  ұққан, 
кеңесшісі болып бағыт берді Оған?» (деп жазылған). Ал бізде Мәсіхтің 
ой-ниеті бар.

2 Қорынттықтарга 7:7 Тек Титтің келуі ғана емес, сондай-ақ, сендердің оны 
жігерлендіргендерің туралы айтып бергендері де көңілімізді орнықтырды. 
Тит өздеріңнің бізді аңсап-сағынып, опық жеп жылап, мен үшін ынталана 
құлшыныс  жасағандарың  жайында  хабар  әкелді.  Бұған  одан  бетер 
қуандым.

2  Қорынттықтарга 8:12  Біреу беруге ынталы болса, Тәңір Ие оның тарту-
таралғысын  қолындағы  жоғына  емес,  барына  қарай  ризашылықпен 
қабылдайды.

2  Қорынттықтарга 9:2  Соған деген құлшыныстарыңды білемін ғой.  Содан 
мен  Ахая  аймағында  тұратын  сендердің  тіпті  былтырдан  бері 
көмектесуге әзір екендіктеріңді македониялықтарға айтып, мақтан тұтып 
келемін. Осы құлшыныстарың олардың көбіне де қозғау салған.

2  Қорынттықтарга 13:11  Сонымен,  қымбатты  бауырластар,  қош-сау 
болыңдар! Түзеле беріңдер, жігерленіңдер, бір ниеттес, тату болыңдар! 
Сонда сүйіспеншілік пен тыныштықтың бастауы — Құдай сендерге жар 
болады.

Ефестіктерге 4:23 Рухтарың мен ақыл-ойларың түгелдей жаңарсын;
Філіпіліктерге 2:2,3 пікірлес, бір-біріңді тең сүйетін, ынтымақтас әрі ниеттес 



болыңдар. Осылай мені қуанышқа кенелтсеңдер екен. 3  Жеке басының 
абырой-атағын  ойлайтын  менмен  емес,  кішіпейіл  болып,  басқаларды 
өздеріңнен жоғары қойыңдар!

Філіпіліктерге  4:2  Еуодия  мен  Сүнтүхе  екеуін  де  Иемізбен  жүргендер 
ретінде өзара татуласуға шақырамын.

Філіпіліктерге  4:7  Сонда  Құдайдың  адам  ақылынан  асқан  керемет 
тыныштығы  сендердің  жүректерің  мен  ой-саналарыңды  Мәсіх  Исада 
сақтайды.

Қолостықтарга 3:12  Ал енді, Құдай сендерді сүйіп, өз халқым деп таңдап 
алғандықтан, ұдайы жанашыр, мейірімді, кішіпейіл, ілтипатты, сабырлы 
болып, осы қасиеттерге бөленіңдер!

2  Салониқалықтарга  2:2  кейбіреулер  «Иеміз  Мәсіхтің  келетін  күні  болып 
қалған екен»  деген лақапты таратса,  сендер бірден абыржып,  қорқып 
қалмаңдар! Олар осы жайлы аян көрдік, не (Құдайдан) хабар жетті, не 
бізден хат алдық десе де, бәрібір иланбаңдар!

2 Тімотеге 1:7 Өйткені Құдай бізге қорқыныш емес, күш, сүйіспеншілік және 
ұстамдылықты дарытатын Киелі Рухын сыйлады.

Титке 2:6 Осы секілді, жігіттерді де байсалды болуға шақыр.
Еврейлерге 8:10 Қайта, Менің кейінгі заманда Исраил халқымен жасайтын 

Келісімім мынадай болады: Мен өз тәлімімді олардың ақыл-саналарына 
дарытамын әрі жүректеріне  «жазып»  та қоямын. Мен олардың Құдайы, 
ал олар Менің халқым болады, — дейді Жаратқан Ие.

1  Петірдің  1:13  Сонымен, ақыл-ойларыңды іс-әрекетке дайын ұстауға бел 
буыңдар!  Сергек  болып,  Иса  Мәсіх  салтанатпен  қайтып  келгенде 
көрсететін рақымға толығынан үміт артыңдар!

1  Петірдің  5:2 Құдайдың өздеріңе сеніп тапсырған рухани  «отарын» (яғни 
қауымын) қамқорлап бағыңдар!  Мұны лажсыздан емес,  шын көңілден, 
Құдайдың еркіне сай орындаңдар. Оны ашкөз пайдақорлықпен де емес, 
адал ынта-жігермен істеңдер.

2  Петірдің  3:1  Сүйікті  бауырластарым,  бұл  менің  сендерге  жазған екінші 
хатым.  Екеуінде  де  осы  жайттарды  естеріңе  түсіре  отырып,  шындап 
ойлануларыңа түрткі салмақ болдым.

Аян 17:9 Бұл дана ой-сананы қажет етеді. Жеті бас әйел отырған жеті төбені 
бейнелейді. Олар, сондай-ақ, жеті патшаны да астарлап білдіреді.
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