
Kyrgyz - Good Mind Scriptures

Лебилер 24:12 Теңирдин буйругу жарыялангыча, аны камап коюшту. 
Deuteronomy 18:6 Эгерде бир леби Ысрайылдагы шаарларыңдын биринен, 

өзү жашаган жерден Теңир тандап алган жерге өз каалоосу менен келип,
Рут  1:18  Наами Руттун  өзү  менен  бирге  кетүүнү  бекем  чечкенин  көрүп, 

көндүргөнүн токтотту.
1  Chronicles  28:9  Уулум, Сулайман, сен да атаңдын Кудайын бил, ага чын 

жүрөгүңдөн,  жан-дилиңден  кызмат  кыл,  анткени  Теңир  бардык 
жүрөктөрдү  сынап  турат,  эмне  ойлогонуңарды  билип  турат.  Эгерде 
Кудайды издесең, Аны табасың. Эгерде Аны таштай турган болсоң, Ал 
сени түбөлүккө таштайт.

Некемия  4:6  Бирок  биз  дубалды  тургуза  бердик.  Ошентип,  дубалды 
жарымына чейин көтөрүп койдук. Анткени элдин иштегенге каалоосу бар 
эле.

Job   23:13  Бирок  Ал бекем экен.  Аны ким жолдон  чыгара алат?  Ал Өз 
жүрөгүнүн каалаганын жасайт.

Акылмандык 29:11  Акылсыз адам бүт каарын чачат, ал эми акылдуу адам 
ачуусун басат.

Иcаия  26:3  Руху  бекем  адамды  Сен  жеткилең  тынчтыкта  сактайсың, 
анткени ал Сенден үмүттөнөт.

Марк  5:15  Ыйсанын жанына келип, баягы жин оорулуунун, ичинде түмөн 
жини  бар  адамдын  кийим  кийип,  акыл-эсине  келип  отурганын  көрүп, 
үрөйлөрү учту.

Лука  8:35  Эмне  болгонун  көрүү  үчүн,  уккандар  Ыйсага  келишти.  Алар 
ичинен  жиндери  чыккан  кишинин  акыл-эсине  келип,  кийим  кийип, 
Ыйсанын алдында отурганын көрүп, коркуп кетишти.

Элчилер  17:11  Бероялык  жүйүттөр  тесалоникалык  жүйүттөргө  караганда 
акылдуу эле. Алар Кудайдын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алышты жана: 
«Чын эле ушундайбы?» – дешип, күн сайын Ыйык Жазууну изилдешти.

Элчилер  20:19  Жүйүттөрдүн  кара  ниеттигинин  айынан  башыма  келген 
сыноолор учурунда,  Теңирге  момундук  менен,  көз  жаш менен кызмат 
кылдым.

Рим  7:25  Теңирибиз  Ыйса  Машайак  аркылуу  Кудайга  ыраазычылык 
билдирем. Ошентип, мен акылым менен Кудайдын мыйзамына, ал эми 
күнөөкөр табиятым менен күнөөнүн мыйзамына кызмат кылып жатам.

Рим  8:6  Күнөөкөр  табияттын  каалоосу  жөнүндө  ойлоо  өлүмгө  дуушар 
кылат, Рухтун каалоосу жөнүндө ойлоо өмүр жана тынчтык берет.

Рим  8:27  Ошондо адамдардын жүрөгүн сынаган Кудай Рухтун ою кандай 
экенин билет. Анткени Рух ыйыктар үчүн Кудайга жаккандай арачылык 



кылат.
Рим 11:34 Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же Ага кеңешчи болгон 

адам барбы?
Рим 12:2 Бул  дүйнөгө  ылайыкташпагыла,  тескерисинче,  Кудайдын 

жакшы, Өзүнө жаккан жана жеткилең эрки эмне экендигин таанып билүү 
үчүн,  акыл-оюңарды  жаңылантып  туруу  аркылуу  толугу  менен 
өзгөрүлгүлө.

Рим  12:16 Өз ара бир ойдо болгула. Өзүңөр жөнүндө жогору ойлобогула, 
тескерисинче,  момундардын  жолун  жолдогула.  Өзүңөрдү  акылдуу 
эсептебегиле.

Рим  14:5  Бир адам бир күндү бир күндөн айырмалайт,  башка бир адам 
болсо бардык күндөрдү бирдей көрөт. Ар бир адам өзүнүн көз карашына 
бекем болсун.

Рим  15:6  чыдамдуулук  жана  кайраттуулук  берүүчү  Кудай  Өзү  Ыйса 
Машайактын үйрөтүүсү боюнча силерге өз ара бир ой берсин.

1  Коринф  1:10  Бир  туугандар,  Теңирибиз  Ыйса  Машайактын  атынан 
өтүнөм,  баарыңардын  сөзүңөр  бир  болсун.  Өз  ара  бөлүнбөгүлө, 
тескерисинче, бир ой, бир пикирге келгиле.

1 Коринф 2:16 Кудайды үйрөткүдөй, Анын акыл-оюн ким билиптир? Ал эми 
бизде Машайактын акылы бар.

2 Коринф 7:7 Титтин келиши гана эмес, анын силер аркылуу сооронгондугу 
да бизди сооротту. Мага болгон камкордугуңар, сагынычыңар, мен үчүн 
төккөн көз жашыңар жөнүндө Титтен укканымда, ого бетер кубандым.

2 Коринф 8:12 Бергенге каалоосу болсо, колунда жок нерсеге жараша эмес, 
колунда болгон нерсеге жараша кабыл алынат.

2  Коринф  9:2  Анткени  мен  силердин  жардам  берүүгө  даяр  экениңерди 
билем.  «Ахаядагылар  өткөн  жылдан  бери  эле  даяр»,  –  деп, 
македониялыктарга ошон үчүн мактанып жүргөм. Силердин аракетиңер 
көптөргө дем берди.

2 Коринф 13:11 Ошондой болсо да, бир туугандарым, кубангыла. Жеткилең 
болууга  умтулгула.  Кайраттуу  болгула,  бир  ойдо  болгула,  тынчтыкты 
сактагыла!  Ошондо  сүйүүнүн  жана  тынчтыктын  булагы  болгон  Кудай 
силер менен болот.

Эфес 4:23 акыл-оюңарды жаңыртып турушуңар керек экендигин,
Филипия  2:2,3  анда  мени  кубанткыла:  бир  ойго,  ошол  эле  сүйүүгө  ээ 

болгула,  ынтымактуу  жана  бир  пикирдүү  болгула. 3  Эч  бир  нерсени 
атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла, тескерисинче, момундук 
менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла.

Филипия 4:2  Эйдиядан жана Синтихеден өтүнөрүм, Теңир жолунда оюңар 
бир болсун.

Филипия  4:7  Ошондо  Кудайдын  акыл  жеткис  тынчтыгы  силердин 
жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машайак Ыйса аркылуу сактайт.



Колоса  3:12  Ошондуктан  Кудайдын  тандалгандары,  ыйыктары  жана 
сүйүктүүлөрү  катары  боорукердикти,  ак  көңүлдүктү,  момундукту, 
жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле.

2  Салоника  2:2 «Машайак келип калды»  деген рухка же сөзгө, же биздин 
атыбыздан  жазылгансыган  катка  таянып,  дүрбөлөңгө  түшпөгүлө, 
үрөйүңөрдү учурбагыла.

2  Тимотей  1:7  Анткени Кудай бизге коркунучту эмес, күчтү, сүйүүнү жана 
өзүн өзү башкара билүүнү берүүчү Рухту берген.

Тит 2:6 Жаштарды да адеп-ахлактуу болууга чакыр.
Hebrews  8:10  Бирок ошол күндөрдөн кийин Мен Ысрайыл менен мындай 

келишим түзөм, – дейт Теңир, – Мен Өзүмдүн мыйзамдарымды алардын 
акылына салам, алардын жүрөктөрүнө жазам, алардын Кудайы болом, 
алар болсо Менин элим болушат.

1  Петир  1:13  Ошондуктан,  бир туугандар,  акыл-оюңар иш-аракетке даяр 
болсун,  сергек  болгула.  Ыйса  Машайак  келгенде,  силерге  көрсөтүлө 
турган ырайымга толук үмүттөнгүлө.

1  Петир  5:2  Кудайдын  силерге  тапшырган  үйүрүн  кайтаргыла.  Аны 
аргасыздан  эмес,  чын  көңүлдөн,  Кудайга  жаккандай,  өзүңөрдүн  керт 
башыңардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ынталуулук менен,

2  Петир  3:1  Сүйүктүү бир туугандар, силерге мен экинчи катымды жазып 
жатамын.  Эки  катымдагы  эскертүүлөрүм  менен  силерди  туура  ой 
жүгүртүүгө чакырууга аракет кылдым.

Аян 17:9 Бул жерде акылмандык керек. Жети баш – аял отурган жети тоо, 
ошондой эле жети падыша.
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