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Efesliler 6:10-18

10 Şunlukda, Rebbiň beýik güýji bilen kuwwatlanyň.

11  Iblisiň  hilelerine  garşy  durup  bileriňiz  ýaly,  Hudaýyň  beren  ähli  ruhy 
ýaraglaryny dakynyň.

12 Sebäbi biziň söweşimiz ynsanlara garşy däl-de,  eýsem bu garaňkylyk 
dünýäsiniň hökmürowanlaryna we gögüň älemindäki ýowuz ruhy güýçlere, 
şeýle-de, hökümdarlary bilen ygtyýarlylaryna garşydyr.

13 Şonuň üçin ýaman döwürde gaýtawul berip bilmegiňiz üçin, Hudaýyň ähli 
ýaraglaryny dakynyň. Şonda ornuňyzda berk durmagy başararsyňyz.

14 Şeýlelikde,  hakykaty biliňize guşak edip dakynyň,  dogrulygy egniňize 
sowut edip geýiň.

15  Aýagyňyza  bolsa  parahatlyk  getirýän  Hoş  Habary  wagyz  etmek 
taýynlygyny geýiň.

16 Bularyň ählisiniň üstesine-de, imany galkan edinip dakynyň! Onuň bilen 
şeýtanyň bütin otly oklaryny öçürmegi başararsyňyz.

17 Şeýle hem gutulyş tuwulgasyny geýip, Hudaýyň sözüni, ýagny Mukaddes 
Ruhuň gylyjyny ele alyň.

18  Her  bir  ýagdaýda  ýalbarmak  bilen,  Mukaddes  Ruhuň  ylhamy  arkaly 
Hudaýa  doga-dileg  ediň.  Hüşgär  boluň,  Hudaýyň  ähli  halky  üçin  hemişe 
dilegde boluň.

Zebur 90

1  Beýik  Hudaýyň  penasynda  ýaşaýan  ynsan Gudratygüýçliniň  kölegesini 
mesgen ediner.

2  Rebbe  diýerin:  «Meniň  penam  hem-de  berkitmäm, meniň  Hudaýym, 
özümiň bil baglaýanym».



3 Ol halas eder seni awçyň torundan hem-de heläkleýji mergiden.

4 Ol perleri bilen seni basyrar; ganatlarynyň astynda pena taparsyň, Onuň 
wepadarlygy galkan, sowutdyr.

5 Gorkmarsyň gijäniň howp-hataryndan ýa-da gündiz uçýan peýkamdan,

6 tümlükde assyrynlyk bilen gelýän mergiden ýa günortan çagy tozdurýan 
weýrançylykdan.

7 Gapdalyňda müň adam, sagyňda on müň adam ýykylar, emma bu zatlar 
saňa ýanaşmaz.

8 Sen gözleriň bilen ýöne gararsyň, erbetleriň jezalaryny görersiň.

9  Sen  Rebbe:  «Meniň  penamsyň»  diýip, Beýik  Hudaýy  özüňe  mesgen 
edindiň.

10 Şoňa görä ýamanlyk saňa asla ýanaşmaz, bela-beter çadyryňyň ýanyna 
gelmez.

11 Seni  ähli  ýollaryňda goramak üçin, perişdelerine sen babatda Ol emr 
eder.

12 Aýagyň daşa büdremez ýaly, olar seni ellerinde göterer.

13 Arslany, ýylany sen depgilärsiň, ýolbarsy, alahöwreni sen basgylarsyň.

14  Reb  diýýär: «Meni  söýýänleri  halas  ederin, adymy  bilýänlere  pena 
bolaryn.

15 Meni çagyranlarynda jogap bererin. Muşakgatlarda olar bilen bolaryn, 
azat edip, şan-şöhrata beslärin.

16 Olara uzak ömür bagyş ederin olara halas edişimi Men görkezerin».

Zebur 17

 2 Seni söýýärin, ýa Reb — kuwwatym.

3  Reb meniň  gaýam,  galam hem Halasgärim, Hudaýym — pena edinýän 
gaýam, galkanym, ýeňşim hem-de berkitmäm.



4  Men şan-şöhrata  mynasyp  Rebbi  çagyrýaryn, hem-de duşmanlarymdan 
halas bolýaryn.

5 Ölüm tanaplary maňa oraldy, weýrançylyk silleri meni garbady.

6  Ölüm  dünýäsiniň  tanaplary  maňa  saraldy, ölüm  duzaklary  garşymdan 
çykdy.

7 Gam-gussamyň içinde Rebbi çagyrdym, öz Hudaýyma men perýat etdim. 
Ol ybadathanasyndan meniň sesimi eşitdi; Onuň gulagyna perýadym ýetdi.

8 Şonda ýer çaýkandy hem endiredi, daglar binýatlary sarsyp, lerzana geldi, 
sebäbi Reb gazaba mündi.

9  Gazabyndan  ýaňa  tüsse  çykdy  burnundan, ýuwudyjy  ot  bilen  köreýän 
közler çykdy agzyndan.

10 Ol gökleri böwsüp, aşaga indi, zulmat aýaklarynyň astynda bardy.

11 Ol bir keruba mündi-de, uçdy, ýeliň ganatlarynda gaýdy.

12 Ol Özüniň daşyna örtgi etdi tümlügi, telär etdi goýy bulutlaryň ýagmyr 
tümüni.

13 Huzurynyň ýalkymyndan ýaňa köreýän közlerdir doly böwsüp geçdi Onuň 
gara bulutlaryny.

14  Reb  göklerde  güňleç  gürledi, Beýik  Hudaý  sesini  közdür  doly  bilen 
çykardy.

15 Peýkamlaryny atyp, pytratdy ýagylaryny, ýyldyrymlar çakdyryp, weýran 
etdi olary.

16  Şonda,  ýa  Reb,  Seniň  käýinjiňden, burnuňdan  çykan  demiňden  ýaňa, 
deňziň geçelgeleri göründi, dünýäniň-de binýatlary açyldy.

17 Ol belentden ýetdi hem meni aldy Ol meni çuň suwlardan çekip çykardy.

18 Halas etdi meni ýigrenýän güýçli ýagymdan, çünki olar güýçlüdi menden.

19 Olar betbagt günümde garşyma çykdy, ýöne Reb meniň daýanjym boldy.

20 Meni giň ýere çykardy hem halas etdi, çünki Ol menden göwnühoş boldy.

21 Ol dogrulygyma laýyk öwezini gaýtardy, ellerimiň tämizligine laýyk Ol 



sylaglady.

22  Çünki  men  Rebbiň  ýollaryndan  ýöredim, Hudaýymdan  aýrylmak  ýaly 
erbet işi men etmedim.

23  Çünki  gözümiň  alnyndady  ähli  kararlary, özümden  daşlaşdyrmandym 
Onuň parzlaryny.

24 Men kämildim Onuň öňünde, sakladym özümi günä etmekden.

25  Şonuň  üçin,  dogrulygyma  we  ellerimiň  päkligine  görä, Reb  öwezini 
gaýtardy Öz nazarynda.

26 Wepalylyk edýärsiň Sen wepalylara, kämillik edýärsiň Sen kämillere,

27  päklik  edýärsiň  Sen  päk  ynsanlara, egrilere  bolsa  egriligine  görä 
garaýarsyň Sen.

28 Pesgöwünli  halky halas edýärsiň, emma tekepbir gözleri  peseldýärsiň 
Sen.

29  Ýa  Reb,  çyrama  nur  berýän  Sensiň, Hudaýym  ýagtyldýar  meniň 
tümlügmi.

30 Seniň bilen talaňçylara hüjüm ederin, Öz Hudaýym bilen diwardan aşyp 
bilerin.

31  Hudaý  —  Onuň  ýoly  kämildir,  Rebbiň  sözleri  sapdyr, Ony  pena 
edinýänleriň baryna Reb galkandyr.

32 Çünki Rebden başga Hudaý ýok! Hudaýymyzdan başga gaýa ýok!

33 Ol meni kuwwata besleýän Hudaý, Ol meniň ýolumy aýypsyz edýär.

34 Aýaklarymy keýigiňki dek edýär, belent ýerlerde meni ykjam duruzýar.

35 Urşa türgen edýär Ol ellerimi, gollarym egreldýär bürünçden ýaýy.

36  Ýeňiş  galkanyňy  maňa  berýärsiň, Seniň  goluň  meni  goldaýar, Seniň 
kömegiň-de meni beýgeldýär.

37 Gadamlarymyň astyndaky ýoly giňeldýäň, meniň aýaklarym taýmaýar.

38 Duşmanlarymy kowalap, yzlaryndan ýetýärin, olary gyryp tükedýänçäm, 
dolanmaýaryn.



39 Men olary derbi-dagyn edýärin, galyp bilmeýär, aýaklarymyň astyna olar 
ýykylýar.

40 Uruş üçin Sen bilime kuwwat berýärsiň, garşyma çykanlary maňa tabyn 
edýärsiň.

41 Boýun egdirýärsiň duşmanlarymy, gyrýaryn men özümi ýigrenýänleri.

42 Perýat etseler-de, olary halas edýän ýok; Rebbi çagyrsalar-da, Ol jogap 
berenok.

43  Olary  owradyp,  tozan  dek  ýele  sowurýaryn, köçeleriň  palçygy  kimin 
taşlaýaryn.

44 Söweşjeň goşundan meni halas eýleýäň, Sen meni milletlere baş edip 
goýýaň, tanamadyk halkym tabyndyr maňa.

45 Meni eşiden dessine boýun bolýarlar, ýatlar maňa ýalym-ýulum edýärler.

46 Kesekileriň  ýüzi  gorkudan ak tama dönýär, olar  galalaryndan titreşip 
çykýar,

47 Reb diridir! Meniň Gaýam alkyşly bolsun! Gutulyşymyň Hudaýy belende 
çykarylsyn!

48 Ol meniň arymy alyp berýän Hudaýdyr, Ol halklary maňa tabyn edýändir,

49 Ol meni duşmanlarymdan halas eýleýär. Sen meni ýagylarymdan üstün 
çykardýarsyň, hem-de meni zalymdan halas edýärsiň.

50 Munuň üçin,  ýa Reb, milletler  arasynda Seni  alkyşlaryn, Seniň adyňa 
nagma aýdaryn.

51 Ol Öz şasyna beýik ýeňişler berýär, seçip saýlan Dawudyna, onuň nesline 
elmydama wepaly söýgüsini görkezýär.
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