
Turkmence - Salvation Scriptures

Efesliler  2:2  Edil  dünýädäki  beýleki  adamlar  ýaly  siz-de  günäli  ýaşaýşa 
eýerip,  Hudaýa  tabyn  bolmadyklara  heniz-de  täsirini  ýetirýän  gökdäki 
ruhy güýçleriň hökümdaryna gulluk edýärdiňiz.

Matta 6:10  Patyşalygyň gelsin. Gökde bolşy ýaly, Ýerde-de Seniň islegiň 
amala aşsyn.

Luka 22:42 «Eý Ata! Isleýän bolsaň, bu käsäni Menden geçir, ýöne Meniň 
islegim däl, Seniň islegiň bolsun» diýip, doga etmäge durdy.

Ýahýa  16:7-9  Muňa  garamazdan,  Men  size  hakykaty  sözleýärin:  Meniň 
gitmegim size  peýdadyr,  Men  gitmesem,  Göwünlik  Beriji  size  gelmez, 
gitsem welin, Ony size ibererin. 8 Ol gelende, günä, dogrulyk we höküm 
babatda dünýäniň ýalňyşandygyny aýan eder. 9 Günä babatda olaryňky 
nädogry, çünki Maňa iman etmeýärler.

2 Timoteos 2:10  Şu sebäpden, saýlananlar hem baky şöhrat bilen birlikde 
Mesih  Isadaky  gutulyşa  gowşar  ýaly,  olaryň  hatyrasyna  her  zada döz 
gelýärin.

Rimliler 15:20,21 Başga biriniň binasynyň üstünden gurmaýyn diýip: «Ondan 
habarsyz bolanlar görer,  eşitmedikler düşüner» diýip ýazylyşy ýaly,  21 
Mesihiň ady eşidilmedik ýerlerde Hoş Habary wagyz etmäge yhlas etdim.

Resullaryň Işleri 2:36,37 Şeýlelik bilen, bütin Ysraýyl öýi siziň haça çüýlän 
bu Isaňyzy Hudaýyň hem Reb, hem-de Mesih edenini äşgär bilsin». 37 
Muny  eşidenlerinde,  ýüreklerinde  sanjy  döräp,  Petrus  we  beýleki 
resullara: «Doganlar, biz näme etmeli?» diýdiler.

Ýewreýler  4:2  Çünki  Hoş  Habar  bize  wagyz  edilişi  ýaly,  olara-da  wagyz 
edildi, ýöne eşiden sözlerini iman bilen utgaşdyrmandyklary üçin, onuň 
olara peýdasy bolmady.

Ýermeýa 24:7 Meniň Rebdigimi tanar ýaly, olaryň ýüreklerine isleg bererin. 
Olar Meniň halkym bolar, Men-de olaryň Hudaýy bolaryn, çünki olar tutuş 
kalby bilen Maňa öwrülerler“.

Resullaryň Işleri 16:14 Tiýatira şäherinde gyrmyzy geýim söwdagäri bolan, 
Hudaýa  ybadat  edýän  Lidiýa  atly  bir  aýal  bizi  diňledi;  Pawlusyň 
aýdýanlaryna üns bermegi Reb onuň ýüregine guýupdy.

Matta  13:14,15  Işaýa  pygamberiň  aýdan  şu  welilik  sözleri  olarda  ýerine 
ýetýär: „Gulagyňyz bilen eşidip, düşünmersiňiz; Gözleriňiz bilen gözläp, 
görmersiňiz; 15 Çünki bu halkyň ýüregi gatady, Gulagy agraldy, Gözlerini-
de  ýumdular.  Beýle  bolmadyk  bolsady,  Gözleri  bilen  görüp,  Gulaklary 
bilen eşidip,  Ýürekleri  bilen düşünip,  Maňa tarap öwrülerdiler,  Men-de 
olara şypa bererdim".

Işaýa 6:9,10 Ol şeýle diýdi: «Bar-da bu halka: „Eşitmesine eşidýärsiňiz, ýöne 
düşünmeýärsiňiz, görmesine görýärsiňiz, ýöne bilmeýärsiňiz“ diý. 10 Bu 



halkyň ýüregini  kütelt, gulaklaryny ker  et, gözlerini  gap, gözleri  bilen 
görmesin, gulaklary  bilen  eşitmesin, aňlary  bilen  aňlamasyn, Maňa 
dönüp, şypa tapmasynlar».

Markus 4:11,12 Isa olara  şeýle  diýdi:  «Hudaýyň Patyşalygynyň syry  size 
berildi, ýöne daşardakylara hemme zat tymsallar bilen aýdylýar. 12 Bu 
bolsa gözleýänler gözleri bilen seredip görmesinler, eşidýänler gulaklary 
bilen eşidip düşünmesinler diýlip edilýär. Beýle bolmasa, Hudaýa tarap 
öwrülip bagyşlanarlar».

Ýahýa  12:39,40  Olar  şu  sebäpden  iman  edip  bilmeýärdiler,  çünki  Işaýa 
ýene-de şeýle diýipdi:  40 «Hudaý olaryň gözlerini  kör etdi,  ýüreklerini 
gatatdy. Beýle bolmadyk bolsa, olar görerdiler, ýürekleri bilen syzardylar 
we Maňa tarap öwrülerdiler. Men bolsa olara şypa bererdim».

Rimilier 11:7,8 Indi näme? Ysraýyl agtaranyna ýetmedi, ýöne saýlananlar 
ýetdiler, beýlekiler hem, 8 «Hudaý olara ukuçyllyk ruhuny berdi,  şu gün 
hem  gözleri  görmeýär,  gulaklary  eşitmeýär»  diýip  ýazylyşy  ýaly 
gatadylar.

2  Selaniklliler  2:10,11 heläk bolýanlary  aldawa salýan her  hili  ýamanlyk 
bilen  geler.  Olar  hakykaty  söýmegi,  şeýdip  hem  gutulmagy  ret 
edendikleri üçin heläk bolar. 11 Ine, şu sebäpden hem ýalana ynansynlar 
diýip, Hudaý olara bir aldawçy güýç ýollaýar.

Matta  13:18-23  Indi  daýhan  hakdaky  tymsalyň  manysyny  diňläň:  19  Biri 
Hudaýyň  Patyşalygy  hakdaky  sözi  eşidip,  oňa  düşünmäninde,  şeýtan 
gelip,  onuň  ýüreginde  ekileni  sogrup  alýar.  Ýoluň  kenarynda  ekilen 
budur. 20 Daşlyk ýere ekilen bolsa, sözi eşidip, ony derrew şatlyk bilen 
garşylaýandyr.  21  Ýöne  onda  kök  ýokdur,  çydamsyzdyr;  bu  söz  üçin 
muşakgat  ýa-da  yzarlama  bolanda,  derrew  ýüz  dönderer.  22  Tikenler 
arasyna düşenler bolsa budur: ol sözi eşidýär, ýöne dünýäniň gaýgylary, 
baýlygyň  aldawçylygy  sözi  bogýar  we  söz  hasylsyz  bolýar.  23  Gowy 
topraga ekilen bolsa budur: ol sözi eşidip, oňa düşünýär hem-de hasyl 
berýär, käbiri ýüz, käbiri altmyş, käbiri-de otuz esse hasyl getirýär».

2 Korintoslylar 3:15,16 Musa okalanda, perde şu güne çenli olaryň ýüregini 
büreýär. 16 Ýöne biri Rebbe tarap öwrülende, ol perde aýrylýar.

Işaýa 30:28 Onuň demi joşup, kekirdege ýetýän çeşme kimindir, milletleri 
heläkçilik  eleginden  geçirer, halklaryň  agzynda  ýoldan  azaşdyrýan 
agyzzyryk bolar.

Hoşeýa 11:3-7 Efraýyma ýöremegi Men öwretdim, Golumda göterdim olary. 
Meniň  aladamy  olar  bilmediler.  4  Olary  ynsanperwerlik  ýüpleri,  söýgi 
baglary  bilen  Özüme  çekdim.  Boýunlaryndan  boýuntyryklaryny 
galdyrdym. Eglip olara iýmit berdim. 5 Olar Müsüre dolanarlar. Aşur olara 
patyşalyk  eder.  Çünki  olar  tobany  terk  etdiler.  6  Galalarynda  gylyç 
ýalawlanyp, derweze gözeneklerini gyrar, olary niýeti-pälleri sebäpli ýok 
eder. 7 Menden dänmek pikiri halkymyň ýüregine kök urdy. Beýik Hudaýy 



çagyrsalar-da, olara hiç medet bermez.
Resullaryň Işleri 26:18 Olar tümlükden nura, şeýtanyň gol astyndan Hudaýa 

döner  ýaly,  şeýle  hem  Maňa  bolan  iman  bilen  günäleri  bagyşlanyp, 
mukaddeslenenleriň  arasyndan  miras  alar  ýaly,  gözlerini  açmak  üçin, 
seni olara ýollaýaryn".

2 Timoteos 2:24-26 Rebbiň guly  dawalaşmaly  däl,  hemmelere mylakatly, 
öwretmäge  ukyply,  sabyrly  bolmalydyr.  25  Özüne  garşy  bolanlary 
ýumşaklyk bilen ýola getirmelidir. Hakykatyň bilimine ýeter ýaly, Hudaý 
olara, belki, bir toba ýoluny açar. 26 Şeýdip, olar aýylyp, islegini ýerine 
ýetirmekleri üçin özlerini tussag eden iblisiň duzagyndan gutular. 

Ylham 3:17-19  Sen:  „Men baýdyryn,  barlydyryn,  zada  zar  däldirin"  diýip, 
biçäre, betbagt, garyp, kör hem ýalaňaçdygyňy bilmeýärsiň. 18 Men saňa 
baýar ýaly, Menden ot bilen saplanan altyn geýnip, ýalaňaçlygyň aýbyny 
örter ýaly ak egin-eşik, görer ýaly, gözleriňe çalar ýaly göz dermanyny 
satyn  almagy  maslahat  berýärin.  19  Men  söýýänlerimiň  hemmesine 
käýäp, terbiýe berýändirin. Şonuň üçin, yhlasly bol-da toba et.

2 Korintoslylar 7:10 Çünki Hudaýyň islegi boýunça gaýgylanmaklyk gutulyş 
üçin ökünçsiz tobany emele getirýändir. Dünýäniň gaýgylary bolsa, ölümi 
emele getirýändir.

1 Patyşalar 18:37 Dilegimi eşit, ýa Reb, maňa jogap ber! Bu halk Sen Rebbiň 
Hudaýdygyňy we olary yzlaryna, Özüňe çagyrýandygyňy bilsin».

2 Korintoslylar 4:4 Hudaýyň keşbi bolan Mesihiň şöhratynyň Hoş Habarynyň 
nury  olary  ýagtylandyrmasyn diýip,  bu dünýäniň  taňrysy imansyzlaryň 
akyllaryny küteldendir.

Luka 8:11-15 Tymsalyň manysy şeýle:  Tohum Hudaýyň sözüdir.  12 Ýoluň 
ýakasyna  düşen  däneler  sözi  eşidýän  adamlary  aňladýar.  Ýöne  soň 
gutulmazlyklary  üçin  şeýtan  olaryň  kalbyndan  sözi  sogrup  alar.  13 
Daşlyk ýere düşenler bolsa sözi eşidenlerinde şatlyk bilen kabul edýän 
adamlary aňladýar. Ýöne olar kökleriniň ýoklugy üçin, az wagtlaýyn iman 
edip,  synag  wagty  imandan  dänýärler.  14  Tikenler  arasyna  düşenler 
bolsa sözi eşidýänleri aňladýar, ýöne bu ýaşaýşyň gaýgylary, baýlyklary, 
keýpi-sapasy  olary  barha  bogýar,  olar  hasyl  bermeýärler.  15  Gowy 
topraga düşenler bolsa, Sözi eşidip, ony ýagşy hem ak ýürekde saklap, 
sabyr bilen miwe berýänleri aňladýar.

Resullaryň Işleri 15:11 Biz Reb Isanyň merhemeti bilen gutulandygymyza 
ynanýarys, olar hem şeýle».

Rimliler 8:13 Tene görä ýaşasaňyz, ölersiňiz, ýöne beden işlerini Ruh bilen 
öldürseňiz, ýaşarsyňyz.
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