
Azerbaijani - Salvation Scriptures

Efeslilәrә 2:2 Siz bu dünyanın gedişinə və havada olan hakimiyyətin, yəni indi 
Jehovah itaətsiz insanlarda fəaliyyət göstərən ruhun hökmdarına uyaraq bu 
günahların içində həyat sürürdünüz.

Matta 6:10 Padşahlığın gəlsin, Göydə olduğu kimi Yerdə də Sənin iradən olsun.
Luka 22:42 O belə dedi: «Ey Ata, əgər Sənin iradənə məqbuldursa, bu kasanı 

Məndən uzaqlaşdır. Amma Mənim yox, Sənin iradən olsun».
Yehya 16:7-9  Bununla  belə,  Mən sizə həqiqəti  söyləyirəm:  Mənim getməyim 

sizin  xeyrinizədir.  Çünki  getməsəm,  Vəsatətçi  yanınıza  gəlməz,  amma 
getsəm, Onu sizə göndərəcəyəm. 8 O gələndə günah, salehlik və mühakimə 
barədə dünyanı ifşa edəcək: 9 günah barədə, çünki Mənə iman etmirlər;

2  Timoteyә  2:10 Bu səbəbdən seçilmişlərə  görə,  onlar  da Məsih  İsada olan 
xilasa əbədi izzətlə bərabər nail olsunlar deyə hər şeyə dözürəm.

Romalilara  15:20,21 Bununla  birgə,  Müjdəni  Məsihin adının  hələ  eşidilmədiyi 
yerlərdə yaymaq başlıca məqsədim oldu ki,  bir  başqasının qoyduğu təməl 
üzərində bina qurmayım. 21 Amma necə ki yazılıb: «Onun haqqında xəbəri 
olmayanlar görəcək, Eşitməyənlər anlayacaq».

Hәvarilәrin Işlәri 2:36,37 Ona görə də qoy bütün  İsrail xalqı möhkəm bilsin ki, 
Jehovah sizin çarmıxa çəkdiyiniz bu İsanı həm Rəbb, həm də Məsih təyin 
etmişdir». 37 Bu sözlər ona qulaq asanların ürəyinə ox kimi sancıldı. Onlar 
həm Peterdən, həm də o biri həvarilərdən soruşdular: «Qardaşlar, bəs biz nə 
edək?»

Ibranilәrә 4:2 Çünki Misirdən çıxanlar kimi biz də Müjdə aldıq. Amma onların 
eşitdiyi  kəlam  onlara  xeyir  gətirmədi,  çünki  bu  kəlama  qulaq  asanların 
imanına şərik olmadılar.

Yeremya 24:7 Onlara ürək verəcəyəm ki, Mənim Rəbb olduğumu bilsinlər. Onlar 
Mənim xalqım, Mən də onların Jehovah olacağam, çünki onlar bütün qəlbləri 
ilə Mənə üz tutacaq”.

Hәvarilәrin  Işlәri 16:14  Bizə  qulaq  asanlar  arasında  Tiatira  şəhərindən  tünd 
qırmızı parça satan, Jehovah mömin olan Lidiya adlı bir qadın var idi. Paulun 
sözlərinə qulaq asmaq üçün Rəbb ona açıq ürək vermişdi.

Matta 13:14,15 Yeşaya peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetir: 
“Eşitdikcə eşidəcəksiniz,  amma anlamayacaqsınız, Gördükcə görəcəksiniz, 
amma qanmayacaqsınız. 15 Çünki  bu xalqın ürəyi  kütləşdi, Qulaqları  ağır 
eşitdi, Gözlərini  yumdular  ki, Gözləri  ilə  görməsinlər, Qulaqları  ilə 
eşitməsinlər, Ürəkləri  ilə  anlamasınlar Və  Mənə  sarı  dönməsinlər  ki, Mən 
onlara şəfa verim”.

Yeşaya 6:9,10  O dedi:  «Get  bu  xalqa  bunu  çatdır: “Eşitdikcə  eşidəcəksiniz, 
amma anlamayacaqsınız, Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. 
10 Bu xalqın ürəyini kütləşdir, qulaqlarını ağır eşidən elə, gözlərini yum ki, 
Gözləri ilə görməsinlər, qulaqları ilə eşitməsinlər, Ürəkləri ilə anlamasınlar Və 



Mənə sarı dönüb şəfa tapmasınlar”».
Mark 4:11,12 O onlara dedi: «Jehovah Padşahlığının sirri sizə açılmışdır, amma 

kənarda olanlara hər şey məsəllərlə deyilir. 12 Belə ki “Gördükcə görsünlər, 
amma  qanmasınlar, Eşitdikcə  eşitsinlər,  amma  anlamasınlar, Yoxsa  onlar 
dönüb bağışlanar”».

Yehya 12:39,40 Onlar  iman edə bilmirdilər,  ona görə ki  Yeşaya başqa yerdə 
deyib:  40  «Jehovah  onların  gözlərini  kor  etdi Və  ürəklərini  kütləşdirdi  ki, 
Gözləri ilə görməsinlər, Ürəkləri ilə anlamasınlar Və Mənə sarı dönməsinlər 
ki, Mən onlara şəfa verim».

Romalilara  11:7,8  Onda  nə  deyə  bilərik?  İsrail  axtardığını  əldə  etmədi, 
seçilmişlər əldə etdilər; digərləri isə inadkar oldu. 8 Necə ki yazılıb: «Jehovah 
onları dərin yuxuya saldı, Onlara bu günədək görməyən gözlər, Eşitməyən 
qulaqlar verdi».

2 Saloniklilәrә 2:10,11 və həmçinin hər  cür  haqsızlığın hiyləsi  ilə  gələcək ki, 
həqiqəti sevərək xilas olmaq əvəzinə, bunu rədd etdikləri üçün həlak olacaq 
insanları aldatsın. 11 Buna görə Jehovah onların üzərinə aldadıcı bir qüvvə 
göndərir ki, yalana inansınlar.

Matta  13:18-23  İndi  əkinçi  barədə  məsəlin  izahını  dinləyin: 19  kim  Səmavi 
Padşahlıqla  bağlı  kəlamı  eşidib  anlamırsa,  şər  olan  gəlib  onun  ürəyində 
səpilmiş olanı oğurlayır.  Yol  kənarına səpilən toxum budur. 20 Daş-kəsəkli 
yerlərə səpilən isə kəlamı eşidir və dərhal sevinclə qəbul edir. 21 Lakin onda 
kök olmadığına görə dözümü az olur, kəlama görə əziyyət və təqibə məruz 
qalan kimi yıxılır. 22 Tikanlar arasına səpilən odur ki, kəlamı eşidir, lakin bu 
dövrün qayğıları  və var-dövlətin  aldadıcılığı  kəlamı boğur  və kəlam barsız 
olur. 23 Münbit torpağa səpilənsə odur ki, kəlamı eşidir, anlayır və doğrudan 
da, səmərə – bəzisi yüz, bəzisi altmış, bəzisi otuz qat səmərə verir».

2 Korinflilәrә 3:15,16 Hətta bu günə qədər Musanın Yazıları nə vaxt oxunursa, 
onların ürəklərini bir niqab qapayır. 16 Amma kim Rəbbə tərəf dönürsə, o vaxt 
niqab aradan qaldırılır.

Yeşaya 30:28 Onun nəfəsi insan boğazına çatmış daşan sel kimidir, Millətləri 
ələkdən  keçirəcək  ki,  məhv  olsunlar, Xalqların  ağzına  yüyən  taxacaq  ki, 
yolunu azsınlar.

Huşə 11:3-7  Efrayimə  gəzməyi  Mən  öyrətdim,  Onları  qollarım  üstünə  aldım. 
Ancaq bilmədilər ki, Onlara Mən şəfa verdim. 4 Onları insani tellərlə, Sevgi 
bağları ilə Özümə çəkdim. Onlar üçün çənələrindən boyunduruğu qaldıran Bir 
kəs oldum, Əyilib  onlara yemək verdim. 5 Məgər Misirə qayıtmayacaqlar? 
Aşşur onlara padşah olmayacaq? Çünki onlar Mənə üz tutmaq istəmədilər. 6 
Şəhərlərinin içində qılınc fırlanacaq, Onların qapı sürgülərini qıracaq. Fitnələri 
üzündən onları  yeyib-qurtaracaq. 7 Xalqım Məndən üz döndərməyi  qərara 
alıb. Haqq-Taalanı çağırsalar da, Onları heç vaxt ucaltmayacaq.

Hәvarilәrin  Işlәri 26:18  onların  gözlərini  açıb  qaranlıqdan  işığa,  Şeytanın 
hakimiyyətindən  Jehovah tərəf  döndərəsən.  Belə  ki  onlar  günahlarının 
bağışlanmasına və Mənə iman etməklə təqdis olunanlar arasında irsə nail 
olsunlar”.



2 Timoteyә 2:24-26 Rəbbin qulu davakar olmamalıdır. Əksinə, hamı ilə mülayim 
rəftar  etməli,  öyrətməyə  qabil,  səbirli  olmalıdır. 25  Ona  qarşı  olanları 
həlimliklə  tərbiyə  etməlidir.  Bəlkə  Jehovah onlara  tövbəyə  imkan verəcək. 
Beləliklə, onlar həqiqəti anlayar, 26 ayıq ola bilərlər və istəyini yerinə yetirmək 
üçün onları əsir edən iblisin torundan çıxarlar.

Vәhy 3:17-19 Çünki deyirsən: “Varlıyam, zəngin olmuşam və heç nəyə möhtac 
deyiləm”. Amma bilmirsən ki, zəlil, yazıq, yoxsul, kor və çılpaqsan. 18 Sənə 
məsləhət görürəm ki, zəngin olmaq üçün Məndən od içində xalis olan qızıl 
alasan,  həmçinin  geyinib  çılpaqlığının  ayıbını  açmamaq  üçün  ağ  paltar 
alasan, gözlərinə sürtüb görmək üçün də göz məlhəmi alasan. 19 Mən kimi 
sevirəm, onu məzəmmət və tərbiyə edirəm. Buna görə də qeyrətə gəl  və 
tövbə et.

2 Korinflilәrә 7:10 Jehovah istəyən tərzdə olan kədər insanda tövbə yaradıb onu 
xilasa aparır və bunda peşmançılıq yoxdur. Dünyanın kədəri isə ölüm yaradır.

1 Kral 18:37 Səsimi eşit, ya Rəbb, mənə cavab ver. Qoy bu xalq bilsin ki, Sən 
Jehovah, ya Rəbb, onda onların ürəyini Özünə tərəf döndərəcəksən».

2 Korinflilәrә 4:4 Onları bu dövrün allahı korazehin etdi ki,  Jehovah surəti olan 
Məsihin ehtişamlı Müjdəsinin işığı imansızların üzərinə doğmasın.

Luka 8:11-15 Məsəlin mənası budur: toxum Jehovah kəlamıdır. 12 ol kənarına 
düşənlərsə  kəlamı  eşidənlərdir.  Sonra  iblis  gəlir  və  iman  etməyib  xilas 
olmasınlar  deyə  kəlamı  onların  ürəyindən  götürüb  aparır. 13  Daşlığa 
düşənlərsə  kəlamı  eşidəndə  sevinclə  qəbul  edənlərdir.  Lakin  onlarda  kök 
olmadığına  görə  bir  müddət  iman  edir  və  sınaq  vaxtı  gələndə  imandan 
dönürlər. 14 Tikanlar  arasına düşənlərsə bunlardır:  kəlamı eşidirlər,  amma 
get-gedə bu həyatın qayğılarından, var-dövlətindən, zövqlərindən boğulur və 
yaxşı bəhrə vermirlər. 15 Münbit torpağa düşənlərsə bunlardır: belə insanlar 
kəlamı  eşidib  xeyirxah və sadiq  ürəkdə saxlayırlar.  Bunlar  səbirlə  səmərə 
verir.

Hәvarilәrin  Işlәri 15:11  Əksinə,  inanırıq  ki,  biz  də Rəbb İsanın  lütfü  ilə  xilas 
oluruq, onlar da».

Romalilara 8:13 Çünki cismani təbiətə görə yaşayırsınızsa, öləcəksiniz, amma 
bədənin pis əməllərini Ruhun vasitəsilə öldürürsünüzsə, yaşayacaqsınız.
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