
Turkmence   - Bad Mind Scriptures  

Gelip  Çykyş  26:35 Bu gelinler  Yshak bilen  Rebekany  janyndan 
doýurdylar.

Kanun Taglymaty 28:65 Ol halklaryň arasynda siz janyňyza aram 
tapmarsyňyz we aýagyňyzyň dynjyny almaga ýer tapylmaz. Ol 
ýerde Reb size bükgüldeýän ýürek, kütelen gözler we synan 
göwün berer.

Rut  1:18  Nagomy Rutuň  yzyna  gaýtmajagyna  hem-de  özi  bilen 
galjagyna göz ýetirenden soň, oňa hiç zat diýmedi.

2 Şamuwel 17:8 ýene sözüni dowam etdi: «Kakaňyň hem-de onuň 
adamlarynyň  batyr  ýigitlerdigini  bilýänsiň.  Olar  sährada 
çagasyny elinden aldyran aýy ýaly ýowuz boldular. Üstesine-
de,  ataň  tejribeli  urşujydyr.  Ol  gijäni  goşunyň  arasynda 
geçirmez.

Pähimleri  21:27 Erbetleriň gurbanlygy ýigrenjidir, eger ol ýaman 
niýet bilen getiren bolsa, ondanam beterdir.

Pähimleri  29:11 Akmak bar gaharyny daşyna çykarýandyr, akylly 
adam bolsa gaharyna basalyk berýändir.

Ezekiýel  23:17,22,28  Babyllylar  onuň  ýanyna,  söýgi  düşegine 
geçdiler,  zynagärlikleri  bilen  ony  haram  etdiler.  Babyllylar 
bilen özüni haram edenden soň, olary kalby bilen ýigrendi. 22 
Şonuň üçin, eý, Oholyba, Hökmürowan Reb şeýle diýýär: «Men 
seniň ýigrenen oýnaşlaryňy özüňe garşy küşgürerin, olary her 
ýandan  saňa  garşy  aýaga  galdyraryn. 28  Hökmürowan  Reb 
şeýle  diýýär:  «Men seni  öz  ýigrenen  adamlaryňyň,  kalbyňyň 
ýigrenenleriniň eline bererin.

Ezekiýel 36:5 «Şonuň üçin Hökmürowan Reb şeýle diýýär: „Başga 
milletlere,  esasan  hem bütin  Edoma garşy  gyzgyn  gaharym 
bilen gepledim. Olar örülere talaň saljak bolup, ýürek şatlygy 
we  çuňňur  ýigrenç  bilen  Meniň  ýurdumy  özlerine  mülk 
edindiler“».

Ezekiýel  38:10  Hökmürowan  Reb  şeýle  diýýär:  «Şol  gün  seniň 
aňyňa köp pikirler geler, dildüwşük gurarsyň.

Danyýel  5:20  Emma  ol  doňýürek  bolup,  tekepbirlik  bilen 
gopbamsy hereket edende, patyşalyk tagtyndan düşürildi we 



şöhraty elinden alyndy.
Luka 12:29 Şonuň üçin hem näme iýip-içeris, näme geýeris diýip 

gaýgy etmäň.
Resullaryň Işleri  Acts 12:20 Hirodes Sur we Sidon halkyna gaty 

gazaplanýardy. Olar hem birleşip, Hirodesiň ýanyna geldiler-de, 
patyşanyň  baş  hyzmatkäri  Blastosy  öz  taraplaryna  çekip, 
ýaraşyk  dilediler.  Sebäbi  olaryň  ýurdy  patyşanyň  ýurdundan 
azyk alýardy.

Resullaryň  Işleri  14:2  Emma  iman  etmedik  ýahudylar  keseki 
milletleri  bu  iki  resulyň  üstüne  küşgürip,  imanlylara  garşy 
olaryň aňyny zäherlediler.

Rimliler  1:28 Bu adamlar Hudaýy tanamalydyr öýtmediler.  Şoňa 
görä-de,  Hudaý olary  azgyn höweslerine  tabşyryp,  edilmesiz 
zatlary etmeklerine ýol berdi.

Rimliler  8:6 Ynsan höweslerinden döreýän pikirler adamy ölüme 
eltýär.  Mukaddes Ruhdan döreýän pikirler  bolsa ýaşaýyş we 
parahatlyk  berýär. 7  Ynsan  höweslerinden  döreýän  pikirler 
Hudaýa  duşmandyr.  Sebäbi  olar  Hudaýyň  Kanunyna  tabyn 
däldir, aslynda tabyn bolmagy başarýan hem däldir.

Rimliler 11:20 Siz mamla, ýöne olar imansyzlygy zerarly döwüldi. 
Siz bolsa iman arkaly dursuňyz. Şoňa görä, gopbamsyramaň-
da, gaýtam gorkuň.

2  Korintoslylar  10:5  Bu  ýaraglar  bilen  Hudaý  baradaky  bilime 
garşy  çykýan  her  belentligi  ýumurýarys,  her  pikiri  ýesirlige 
alyp, ony Isa Mesihe tabyn edýäris.

2  Korintoslylar  11:3  Ýöne  ýylanyň  How  enäni  kezzaplyk  bilen 
aldaýşy  ýaly,  siziň-de  aldanmagyňyzdan  gorkýaryn.  Men 
pikirleriňiziň bulaşdyrylyp, Mesihe bolan päk sadyklygyňyzdan 
aýrylarmykaňyz diýip gorkýaryn.

Efesliler  2:3 Biziň hemmämiz şolar ýaly ýaşamagy adat edindik. 
Biz  ynsan  tebigatynyň  haram  höweslerine,  isleglerine  we 
pikirlerine  eýerdik.  Şeýlelikde,  biz-de  beýlekiler  ýaly,  ynsan 
tebigatymyza  görä,  Hudaýyň  gazabyna  duçar  bolan 
adamlardyk.

Efesliler  4:17  Şonuň üçin Rebbiň adyndan size şuny buýurýaryn: 
mundan  beýläk  keseki  milletler  ýaly  boş  düşünjeler  bilen 
ýaşamaň.

Koloseliler  1:21  Bir  wagtlar  siz  eden  pis  işleriňiz  sebäpli 



pikiriňizde Hudaýdan üzňediňiz, Oňa duşmandyňyz.
Koloseliler  2:18  Ýalandan  pespälsireýän  we  perişdelere  sežde 

edýän adam sizi Hudaýyň sylagyndan mahrum etmesin. Şeýle 
adam gören  görnüşlerine  magtanýandyr,  emma bu  boş  ýere 
paňkarýan ynsan pikir ýöretmesidir.

1 Selanikliler 5:14 Eý, doganlar, size ýalbarýarys: bikär gezýänleri 
ýazgaryň,  göwnüçökgünlere  göwünlik  beriň,  ejizleri  goldaň, 
hemmeler babatda sabyr-takatly boluň.

2 Selanikliler 2:2 «Rebbiň güni golaýlady» diýip aýdýan haýsydyr 
bir habar, pygamberlik ýa-da hat bizden ýaly bolup görünse-de, 
şolar sebäpli haýdan-haý aljyramaň, galpylda düşmäň.

1  Timoteos  6:5  Bular  zerarly  pikirleri  zaýalanan  adamlaryň 
arasynda  agzalalyklar  ýüze  çykýar.  Olar  hakykaty  ýoýup, 
Hudaýyň ýörelgesi gazanç ýoludyr öýdýärler.

2  Timoteos  3:8 Ýannis bilen Ýambrisiň Musa garşy çykyşy ýaly, 
bu  adamlar  hem hakykata  garşy  çykýandyrlar.  Olaryň  pikiri 
bozuk, imanlary bolgusyzdyr.

Titus 1:15 Kalby päkler üçin hemme zat päkdir, ýöne azgynlar we 
iman getirmedikler üçin ýekeje-de päk zat ýokdur. Olaryň aň-
düşünjeleri-de, ynsaplary-da murdar bolandyr.

Ýewreýler  12:3  Siz  aryp,  ruhdan  düşmez  ýaly,  Isa  hakda  pikir 
ediň.  Ol  günäliler  tarapyndan  köp  ezýet  çekip,  hemmesine 
çydady.

Ýakup 1:8 Ol her bir edýän işinde durnuksyz hem ikigöwünlidir.
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