
Turkmence - Zebur - Praying WP Psalms 2017 

Zebur 68:1(67:1,2) Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysyna. Dawudyň mezmury.
Nagma.  (67:2) Hudaý  galkar,  duşmanlary  dargadar,  Ony  ýigrenýänler
öňünden gaçar. 

Zebur  5:10,11(11,12)  Eý,  Hudaý,  olara  çykar  hökümi,  pällerinden  tapyp,
ýykylsyn olar; ýazyklary üçin kowup çykar olary, çünki olar Saňa garşy baş
galdyrdylar. 11(12) Seni  pena  edinýänleriň  bary  şatlansyn,  elmydama
joşup, nagmalar aýtsyn; çünki Sen goraýarsyň olary, adyňa aşyklar Sende
şat bolsun.

Zebur 7:1,2(1-3) Benýamin tiresinden bolan Kuşuň sözlerine degişli Dawudyň
Rebbe aýdan şigaýony (2) Ýa Beýik Hudaýym! Seni pena edinýärin men,
meni yzarlaýanlaryň baryndan halas et, gutar. 2(3) Ýogsam hiç kim ýokka
meni halas edere, olar şir dek meni parçalaýmasyn.

Zebur  11:6(10:6)  Ol  erbetleriň  üstüne  ýagdyrar  köreýän  közleri  hem-de
kükürdi; ýandyryjy ýel bolar nesibeleri.

Zebur 18:2(17:3) Reb meniň gaýam, galam hem Halasgärim, Hudaýym – pena
edinýän gaýam, galkanym, ýeňşim hem-de berkitmäm.

Zebur  18:14(17:15)  Peýkamlaryny  atyp,  pytratdy  ýagylaryny,  ýyldyrymlar
çakdyryp, weýran etdi olary.

Zebur 18:17(17:18) Halas etdi meni ýigrenýän güýçli ýagymdan, çünki olar
güýçlüdi menden.

Zebur  18:39(17:40)  Uruş  üçin  Sen  bilime  kuwwat  berýärsiň,  garşyma
çykanlary maňa tabyn edýärsiň.

Zebur  18:45(17:46)  Kesekileriň  ýüzi  gorkudan  ak  tama  dönýär,  olar
galalaryndan titreşip çykýar,

Zebur  18:48(17:49)  Ol  meni  duşmanlarymdan  halas  eýleýär.  Sen  meni
ýagylarymdan üstün çykardýarsyň, hem-de meni zalymdan halas edýärsiň.

Zebur 23:3(22:3) Meniň janymy Ol täzeleýär hem-de Öz adynyň hatyrasyna
dogrulyk ýollaryndan meni äkidýär.

Zebur 27:11(26:11) Ýa Reb, maňa ýoluňy öwret hem-de duşmanlarym zerarly,
meni düz ýodadan alyp git.

Zebur 31:15(30:16) Ömrümiň günleri Seniň eliňde; halas et meni ýagylarymyň
hem-de meni yzarlaýanlaryň elinden.

Zebur 34:4(33:5) Men Rebbi agtardym, Ol jogap berdi hem-de ähli howplardan
meni halas eýledi.

Zebur  34:7(33:8) Reb  perişdesi  Ondan  gorkýanlary  gurşaýar,  olary  bela-
beterden halas eýleýär.

Zebur  34:13(33:14) Ýamanlykdan  sakla  sen  öz  diliňi  we  hileli  gepden  –
dodaklaryňy;



Zebur 34:17-19(33:18-20) Reb eşidýär dogrular perýat edende, Ol olary ähli
muşakgatlaryndan  halas  eýleýär. 34:18(33:19) Reb  kalby  synyklara
ýakyndyr;  ruhdan  düşenleri  halas  edýändir. 34:19(33:20) Dogry  ynsanyň
dertleri köpdür, emma Reb ählisinden ony halas eýleýär.

Zebur 35:1-8(34:1-8) Ýa Reb, meniň bilen dawalaşýanlar bilen Sen dawalaş;
meniň bilen söweşýänler bilen Sen söweş; 2 sowudyňy geý, galkanyňy al,
dadyma  ýetiş.  3  Meni  kowalaýanlara  garşy  naýzaly,  aýpaltaly  çyk.
Kalbyma  diý:  «Halasgäriň  –  Men».  4  Janymyň  kastyna  çykanlar,  goý,
utanyp masgara bolsun; maňa garşy erbetlik niýetlänler yzyna dönsün, ýüzi
gyzarsyn.  5  Goý,  olar  ýel  öňündäki  ownuk  saman  dek  bolsun;  Rebbiň
perişdesi  olary  syryp  äkitsin.  6  Goý,  olaryň  ýoly  garaňky  hem  sürçek
bolsun; Rebbiň perişdesi olary kowsun. 7 Çünki sebäpsiz ýere meniň üçin
duzak gurdular; sebäpsiz ýere meniň üçin çukur gazdylar. 8 Goý, heläkçilik
duýdansyz  başyna  insin,  gizlin  guran  duzagyna  onuň  özi  düşsün,
heläkçilige uçranda, goý, şoňa düşsün.

Zebur 35:10(34:10)  Şeýle diýer meniň ähli  süňklerim: «Ýa Reb, eýsem Sen
ýaly  barmy?  Sen  ejizi  gutarýarsyň  güýçlüden,  pukaradyr  mätäçleri  –
talaňçysyndan».

Zebur  36:7-9(35:8-10)  Eý,  Hudaý,  wepaly  söýgiň  neneň  gymmatly!  Seniň
ganatlaryň saýasy ynsan ogullaryna pena bolýandyr. 9(35:9) Öýüňiň näzi-
nygmatyndan  doýýarlar;  Sen  olary  Öz  lezzet  derýaňdan  gandyrýaň.
10(35:10) Çünki ýaşaýşyň gözbaşy Sende; biz nur görýäris Seniň nuruňda.

Zebur 37:5(36:5) Ýoluňy Rebbe tabşyr, Oňa bil bagla, şonda Ol saňa hemaýat
berer.

Zebur 37:23,24(36:23,24) Reb dogrynyň gadamyny berkarar  edýär,  Ol  onuň
ýolundan göwnühoş bolýar. 37:24(36:24) Ýykylmaz bu ynsan büdräýende
hem, çünki Reb onuň elinden tutýar.

Zebur 37:40(36:40) Reb olara kömek berer we halas eder; olary erbetlerden
gutarar we halas eder, çünki olar Ony pena tutunýar.

Zebur 39:1(38:1,2) Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysy Ýedutunyň mukamyna
laýyklykda. Dawudyň mezmury. (2) Diýdim: «Dilimden günä galmazlyk üçin,
ýörejek ýolumy saýgarjakdyryn;  erbetler  meniň garşymda durka agzymy
jylawlap saklajakdyryn».

Zebur 41:4(40:5) Men diýdim: «Ýa Reb, maňa merhemet eýle, şypa ber, çünki 
men günäli Seniň öňüňde».

Zebur 42:5,11(41:6,12) Eý, janym, sen näme üçin gamlanýaň? Näme üçin sen 
içimde yňranýaň? Umydyňy Hudaýa bagla, men ýene öwgi aýdaryn Oňa – 
Halas edýän öz Hudaýyma. 42:11(41:12) Eý, janym, sen näme üçin 
gamlanýaň? Näme üçin sen içimde yňranýaň? Umydyňy Hudaýa bagla, 
men ýene öwgi aýdaryn Oňa – Halasgärime we Hudaýyma. (Zebur 
43:5(42:5))

Zebur  43:1(42:1) Eý,  Hudaý,  Sen  meni  akla!  Hudaýsyz  milletden  alyp  ber



meniň hakymy, hilegär we adalatsyz adamlardan halas et meni.
Zebur  44:4(43:5)  Sensiň  meniň  Patyşam  hem-de  Hudaýym.  Ýakup  üçin

ýeňişleri Sen buýur.
Zebur  51:4(50:6) Saňa, diňe Saňa garşy men günä etdim, Seniň nazaryňda

ýamanlyk etdim; şoňa görä, Seniň sözleriň dogry, çykaran hökümiňde Sen
adalatly.

Zebur  52:5(51:7)  Emma Hudaý seni  baky  heläklär,  seni  tutup,  çadyryňdan
çekip çykarar, ýaşaýyş topragyndan köküňi sograr. Sela

Zebur  54:7(53:9)  Çünki  Ol  meni  ähli  muşakgatdan  halas  eýledi,  gözüm
duşmanlaryma ýeňiş bilen garady.

Zebur  55:18(54:19) Maňa garşy bolan uruşda Ol halas eder meniň janymy,
çünki köpler çykdy meniň garşyma.

Zebur  59:2(58:3)  Ýamanlyk edýänlerden Sen meni gutar, ganhorlardan meni
halas et.

Zebur 60:12(59:14) Hudaý arkaly ýeňiş gazanarys, duşmanlarymyzy depelejek
Oldur.

Zebur  63:11(62:12)  Şa  bolsa  Hudaýyň  edenlerine  şat  bolar;  Oňa  wada
berýänleriň bary heşelle kakar, çünki ýalançylaryň agzy baglanar.

Zebur  66:3(65:3)  Hudaýa  diýiň:  «Eý,  Hudaý,  işleriň  neneň  haýbatly!
Kuwwatyňyň beýikliginden ýaňa duşmanlaryň boýun bolýarlar Saňa.

Zebur  68:6(67:7)  Hudaý  ýalňyzlary  öýli-işikli  edýär,  tussaglary  azatlyga
çykarýar; pitneçiler bolsa jöwzaly ýerde ýaşaýar.

Zebur  68:35(67:36) Hudaý Öz mukaddes öýünde wehimlidir. Ysraýyl Hudaýy
Öz halkyna güýç, kuwwat berýär. Alkyş bolsun, alkyş bolsun Hudaýa!

Zebur  70:1(69:1,2) Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysyna. Dawudyň mezmury.
Ýatlanma dilegi. (2) Eý, Hudaý, meni halas etmegi niýetiňe sal; ýa Reb, tiz
ýetiş meniň dadyma.

Zebur 71:4(70:4) Eý, Hudaýym, meni halas et erbediň elinden, adalatsyz bilen
zalymyň penjelerinden.

Zebur  71:13(70:13)  Meniň  ýagylarym  utansyn,  ýok  bolup  gitsin,  maňa
ýamanlygy niýet edýänler utanç bilen betnamlyga bürelsin.

Zebur 72:12(71:12) Çünki ol halas edýär mätäji özüne perýat edende, garyby-
da, kömekçisi bolmadyk ynsanlary-da.

Zebur 76:12(75:13) Şazadalaryň ruhuny syndyrýan Oldur, ýer ýüzüniň şalaryna
wehimli Oldur.

Zebur  79:9(78:9) Eý, Hudaý, Halasgärimiz! Öz  şanly adyňyň hatyrasyna, Sen
ýardam eýle, Öz adyňyň hatyrasyna, bizi halas et, günäden sapla.

Zebur 86:17(85:17) Öz hoşamaýlygyňdan bir nyşan görkez, meni ýigrenýänler
ony görüp,  utanja  galsyn.  Sebäbi,  ýa Reb,  Sen kömek etdiň,  Sen maňa
göwünlik berdiň.

Zebur  91:14,15(90:14,15) Reb diýýär: «Meni söýýänleri halas ederin, adymy
bilýänlere pena bolaryn. 91:15(90:15) Reb diýýär: «Meni söýýänleri halas



ederin, adymy bilýänlere pena bolaryn.
Zebur  92:11(91:12)  Duşmanymyň  ýeňlişini  gördi  gözlerim,  maňa  garşy

galýanlaryň heläk bolşuny eşitdi meniň gulagym.
Zebur 103:10(102:10) Ol bize günälerimize görä garanok, ýazyklarymyza görä

Ol gaýtaranok.
Zebur 104:9(103:9) Ol bize günälerimize görä garanok, ýazyklarymyza görä Ol

gaýtaranok.
Zebur  107:6(106:6) Olar mesgen tutar  ýaly  şähere baryp ýetýänçä, Ol olary

göni ýoldan ýöretdi.
Zebur  118:10,12(117:10,12)  Ähli  milletler  gurşap  aldy  daşymy,  Rebbiň  ady

bilen serpikdirdim olary. 118:12(117:12) Olar ary kimin meni gurşady, ýöne
ýandak ody dek söndi, Rebbiň ady bilen serpikdirdim olary.

Zebur 121:7,8(120:7,8) Reb seni bela-beterden gorar, Ol seniň janyňy gorar.
121:8(120:8) Şindiden asyrlarboýy, Reb gorar girişiňi hem çykyşyňy.

Zebur 138:3(137:3) Çagyran günümde Sen jogap berdiň, janymy güýç bilen
kuwwatlandyrdyň.

Zebur  140:1(139:1,2) Aýdymçylar  toparynyň  ýolbaşçysyna.  Dawudyň
mezmury. (2) Ýa Reb, ýamanlardan meni halas et, zalym adamlardan meni
penala.

Zebur  140:4,5(139:5,6) Ýa  Reb,  meni  erbediň  elinden  sakla  hem-de  zalym
adamdan  gora.  Olar  aýagyma  badak  atmak  isleýär. 140:5(139:6)
Tekepbirler  maňa  gizlin  duzak  goýdular,  torlarynyň  ýüplerini  ýazyp
goýdular, ýoluň gyrasynda meniň üçin gapan gurdular. Sela 

Zebur  142:6(141:6)  Meniň  perýadyma dykgat  ber,  çünki  gaty  peselendirin.
Aňtaýanlardan meni halas et, çünki olar menden güýçlüdir!

Zebur  143:9(142:9)  Ýa Reb, duşmanlarymdan halas et meni, men Seni pena
edinýändirin!

Zebur  147:14(3)  Çäkleriňde parahatlygy berkarar edýär, saýlama bugdaýdan
seni doýurýar.

Zebur 149:6-9 Dillerinde Hudaýa öwgüler bolsun,  ellerinde ikiýüzli  gylyçlar
bolsun.  7  Olar  milletlerden,  goý,  öç  alsynlar,  halklara  jeza  bersinler.  8
Patyşalaryny  zynjyrlasynlar,  asylzadalaryna  gandal  ursunlar.  9  Olar
babatda ýazylan hökümi berjaý etsinler! Munuň özi sadyklaryň bary üçin
hormatdyr. Rebbe şan-şöhrat bolsun!
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