
Turkmence   - Good Mind Scriptures  

Lewiler  24:12  Reb  özlerine  näme etmelidigini  aýan  edýänçä,  olar  ýaňky 
adamy gabap goýdular.

Kanun  Taglymaty  18:6  Eger  lewi  tiresinden  biri  Ysraýylda  öz  ýaşaýan 
galasyny  taşlap,  Rebbiň  saýlajak  ýerine  barsa  (ol  islän  wagty  baryp 
bilýär),

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

1 Ýazgylar 28:9 Süleýman, oglum, sen bolsa ataňyň Hudaýyny tana, Oňa ak 
ýürekden höwes bilen gulluk et. Çünki Reb her bir kalby synaýandyr hem 
ähli niýet-hyýallary bilýändir. Ony agtarsaň taparsyň, ýöne terk edäýseň 
welin, Ol senden müdimilik ýüz öwrer.

Nehemýa  4:6  Muňa garamazdan biz  diwary  täzeden gurduk;  tutuş  diwar 
birikdirilip, onuň beýikligi ýarysyna ýetirildi, çünki halk işlemegi ýüregine 
düwdi.

Eýýup  23:13 Hudaý karar  çykarýar,  kim Oňa garşy çykyp biler? Ol  islän 
zadyny edýär.

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

Işaýa 26:3 Pikiri Özüňe ýönelenleri doly rahatlykda saklaýarsyň, çünki olar 
Saňa bil baglaýarlar.

Markus 5:15 Olar Isanyň ýanyna gelenlerinde, bir legiýon arwah-jyn eýelän 
adamyň  indi  egin-eşikli  oturanyny,  akylynyň  hem  ýerindedigini  görüp 
gorkdular.

Luka  8:35  Halk  bolan  wakany  görmek  üçin  geldi.  Olar  Isanyň  ýanyna 
gelenlerinde,  içinden  arwah-jyn  çykan  adamyň  geýnip,  Isanyň 
aýagujunda oturandygyny, akylynyň hem ýerindedigini görüp gorkdular.

Resullaryň  Işleri  17:11  Beriýadaky  ýahudylaryň  Selanikdäki  ýahudylara 
garanda  giň  gözýetimi  bardy.  Olar  Isa  hakyndaky  habary  göwünjeňlik 
bilen kabul  edip,  Pawlusyň aýdanlarynyň hakykatdygyny görmek üçin, 
Mukaddes Ýazgylary her gün seljerýärdiler.

Resullaryň  Işleri  20:19  Men  köp  gözýaş  döküp,  pespällik  bilen  Rebbe 
hyzmat  etdim.  Ýahudylaryň  garşyma  guran  dildüwşüklerine  we 
synaglaryna duçar boldum.

Rimliler  7:25 Hudaýa  şükür! Ol bizi Rebbimiz Isa Mesih arkaly halas etdi! 
Şunlukda,  aňym  bilen  Hudaýyň  kanunyna  gulluk  etsem-de,  beden 
ejizligime görä günä kanunynyň guludyryn.



Rimliler  8:6  Ynsan  höweslerinden  döreýän  pikirler  adamy  ölüme  eltýär. 
Mukaddes Ruhdan döreýän pikirler bolsa ýaşaýyş we parahatlyk berýär.

Rimliler  8:27  Ynsan  ýüreginiň  jümmüşini  bilýän  Hudaý  Mukaddes  Ruhuň 
pikirlerine  düşünýändir.  Sebäbi  Mukaddes  Ruh  Hudaýyň  islegine  görä 
Onuň halky üçin ýalbarýandyr.

Rimliler 11:34 «Rebbe kim akyl ýetirdi? Kim Oňa maslahat berip bildi?
Rimliler  12:2  Bu  dünýäniň  ýörelgelerine  uýgunlaşjak  bolmaň.  Tersine, 

pikirleriňizi  täzeläp,  özgeriň.  Şeýtseňiz,  Hudaýyň  islegine  düşünmegi, 
ýagny  Ony  nämäniň  hoşal  edýändigini,  nämäniň  oňat  we  kämildigini 
bilmegi başararsyňyz.

Rimliler  12:16  Biri-biriňiz  bilen  oňşukly  boluň.  Tekepbir  bolmaň,  sada 
adamlar bilen dost boluň, özüňizi beýlekilerden akylly saýmaň.

Rimliler 14:5 Käbir adamlar bir güni beýleki günlerden has wajyp saýýandyr, 
käbirleri bolsa hemme günleri deň görýändir. Goý, mundan beýlägem her 
kim öz ynanjyna görä pikir edibersin.

Rimliler 15:6 Isa Mesihe eýerip, Onuň Atasy bolan Hudaýymyzy bir ýürekden 
we  biragyzdan  şöhratlandyryp  bileriňiz  ýaly,  goý,  sabyrlylygyň  we 
teselliniň gözbaşy bolan Hudaý size agzybirlik bersin.

1  Korintoslylar  1:10 Eý, doganlar, men size Rebbimiz Isa Mesihiň adyndan 
ýalbarýaryn: biri-biriňiz bilen ylalaşykly boluň. Araňyzda agzalalyklara ýol 
bermäň, pikirleriňiz we garaýyşlaryňyz bir bolsun.

1 Korintoslylar  2:16 «Rebbiň pikirlerini kim bildi? Kim Oňa maslahat berip 
bildi?». Emma bizde welin Isa Mesihiň akyly bardyr.

2  Korintoslylar  7:7  Biz  diňe  Titusyň  gelmeginden  däl,  eýsem oňa  beren 
teselliňiz barada eşidip-de, teselli tapdyk. Ol siziň meni küýseýändigiňiz, 
çuňňur gynanjyňyz,  maňa bolan uly yhlasyňyz barada gürrüň berende, 
begenjim öňküden-de artdy.

2  Korintoslylar  8:12  Çünki  hemaýat  bermek  höwesi  bar  bolsa,  Hudaý 
ynsanyň  ýok  zadyna  görä  däl-de,  elinde  bar  bolanyna  görä  kabul 
edýändir.

2 Korintoslylar 9:2 Çünki men siziň ýardam etmekdäki yhlasyňyzy bilýärin. 
Men:  «Ahaýa  welaýaty  geçen  ýyldan  bäri  taýýardyr»  diýip, 
makedoniýalylara siz babatda magtanýaryn. Siziň şeýle yhlasyňyz köpleri 
höweslendirdi.

2 Korintoslylar 13:11 Şunlukda, eý, doganlar, şatlanyň! Dogry ýola düşmegi 
niýet ediniň, aýdýanlaryma gulak asyň, bir pikirde boluň, parahat ýaşaň. 
Şonda söýgi we parahatlyk Hudaýy siziň hemraňyz bolar.

Efesliler 4:23 Muňa derek oý-pikiriňizde we garaýşyňyzda täzeleniň.
Filipililer  2:2,3  Atamyz  Hudaýyň  we  Reb  Isa  Mesihiň  merhemeti, 

parahatlygy,  goý,  size  ýar  bolsun! 3  Men  her  gezek  siz  barada 



oýlananymda, Hudaýyma şükür edýärin.
Filipililer  4:2  Men Ewodiýa-da,  Sintihä-de ýalbarýaryn:  Rebbiň hatyrasyna 

ylalaşykly boluň.
Filipililer  4:7  Şonda Hudaýyň parahatlygy ýürekleriňizi we pikirleriňizi Isa 

Mesih arkaly gorar. Bu parahatlyk ynsan düşünerden juda belentdir.
Koloseliler  3:12  Şonuň üçin hem, eý, Hudaýyň saýlan mukaddes hem eziz 

halky!  Rehim-şepagat,  mähribanlyk,  pespällik,  ýumşaklyk  we  sabyr-
takatlylyk bilen besleniň.

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.

2  Timoteos  1:7 sebäbi Hudaý bizi gorkak etmeýär. Ol bizi güýç, söýgi we 
özerklilik bilen doldurýar.

Titus 2:6 Ýaş ýigitlere hem özlerine erk etmegi ünde.
Ýewreýler  8:10 Ine, ol günlerden soň Meniň ysraýyl halky bilen baglaşjak 

ähtim şudur:  Men kanunymy olaryň aňyna salyp,  ýüreklerine  ýazaryn. 
Men  olaryň  Hudaýy  bolaryn,  olar-da  Meniň  halkym  bolar.  Muny  Reb 
aýdýandyr.

1  Petrus  1:13  Şonuň  üçin  hem ähli  pikirleriňizi  bir  ýere  jemläp,  hüşgär 
boluň. Isa Mesihiň gelmegi bilen özüňize beriljek merhemete uly umyt 
baglaň.

1 Petrus 5:2 çopanlaryň öz sürüsine seredişi ýaly, siz hem Hudaýyň özüňize 
ynananlary  barada alada ediň.  Muny mejbury däl-de,  meýletinlik  bilen 
ediň. Olara betnebislik bilen däl-de, uly höwes bilen gözegçilik ediň.

2 Petrus 3:1 Eý, söýgüli doganlar, indi size bu ikinji haty ýazýaryn. Bu iki 
hatymda-da sagdyn pikirli bolmalydygyňyzy ýatlatmak bilen düşünjäňizi 
oýarýaryn.

Ylham 17:9 Bulara düşünmek üçin paýhas we danalyk gerek. Ýedi kelle — 
bu aýalyň oturan ýedi dagyny we ýedi patyşany aňladýar.
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