
Bashkir -   Ҡотолоу     Изге Яҙманы   - Salvation Scriptures

ЕФЕСТАРҒА  2:2  элек  һеҙ  ошо  донъяның  гонаһлы  ғәҙәттәренә,  һауалағы
көстәр  менән  идара  итеүсегә,  әлеге  ваҡытта  Аллаға  ҡарата  итәғәтһеҙ
кешеләрҙә ғәмәл ҡылыусы рухҡа буйһоноп йәшәнегеҙ.

МАТФЕЙ  6:10  Езекия  Манассияның,  Манассия  Амондың,  Амон  Иосияның
атаһы ине;

ЛУКА  22:42  –  Атам!  Әгәр  теләһәң,  был  ғазаптар  кәсәһен  Минән  үткәреп
ебәр. Әммә был Минең ихтыярымса түгел, ә Һинең ихтыярыңса булһын!

ЯХЪЯ  16:7-9  Әммә  һеҙгә  дөрөҫөн  әйтәм:  Минең  китеүем  һеҙҙең  өсөн
хәйерлерәк,  әгәр  китмәһәм,  һеҙгә  Яҡлаусы  килмәйәсәк;  ә  китһәм,  Мин
Уны һеҙгә ебәрәсәкмен. 8  Ул,  килгәс,  гонаһҡа,  ғәҙеллеккә һәм хөкөмгә
ҡарата дөрөҫ фекер йөрөтмәгән донъяны фашлаясаҡ: 9  гонаһ – Миңә
ышанмауҙарында;

2 ТИМОФЕЙҒА 2:10 Шуға ла Алла тарафынан һайланып алынғандар хаҡына,
улар  ҙа  Ғайса  Мәсих  аша  бирелгән  мәңгелек  дан  менән  ҡотолоу  ала
алһындар өсөн, барыһына ла түҙәм.

РИМДАРҒА  15:20,21  Башҡалар  нигеҙ  һалған  урында  ҡормаҫ  өсөн,  мин
Һөйөнөслө  Хәбәрҙе  Мәсихтең  исеме  билдәле  булмаған  урындарҙа
вәғәзләргә тырыша инем. 21  Изге Яҙмала әйтелгәнсә: «Уның тураһында
кемгә әйтелмәгән, шулар күрерҙәр, кем ишетмәгән, аңларҙар».

ҒӘМӘЛДӘР 2:36,37  Шулай итеп, бөтөн Израиль халҡы ышанһын: Алла һеҙ
арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлаған ошо Ғайсаны Хужа һәм Мәсих итте. 37  Ишеткән
был һүҙҙәр уларҙың йөрәктәренә үтеп инде: – Туғандар, беҙгә ни эшләргә
һуң? – тине улар Петрға һәм башҡа илселәргә.

ЕВРЕЙҘАРҒА 4:2 Әммә был һуңғы көндәрҙә Ул бөтөн нәмәнең вариҫы итеп
ҡуйған һәм Уның аша бар ғаләмде бар иткән Үҙенең Улы аша һөйләне.

Иремия 24:7 -  МАТФЕЙ 22:37 – «Раббы Аллаңды бөтә йөрәгең, бөтә йәнең
һәм бөтә аҡылың менән ярат», – тине Ғайса. –

ҒӘМӘЛДӘР  16:14  Унда Фиатир ҡалаһында ҡуйы-ҡыҙыл төҫтәге ҡыйбатлы
туҡымалар һатыусы, Аллаға хөрмәт күрһәтеүсе Лидиә исемле бер ҡатын
бар ине. Раббы уның йөрәген Павел һөйләгән һүҙҙәрҙе аңлау өсөн асты.

МАТФЕЙ  13:14-16  Бына шулай Ишағыяның пәйғәмбәрлек ҡылған һүҙҙәре
уларҙа тормошҡа ашты: «Тыңлап-тыңлап та аңламаҫһығыҙ, ҡарап-ҡарап
та күрмәҫһегеҙ. 15  Сөнки был халыҡтың йөрәген май баҫты, ҡолаҡтары
көскә  ишетә, улар  күҙҙәрен  йомдо. Күҙҙәре  менән  бер  ни  ҙә  күрергә,
ҡолаҡтары менән бер ни ҙә ишетергә, йөрәктәре менән бер ни ҙә аңларға
теләмәйҙәр. Шулай  булмаһа,  Миңә табан боролорҙар һәм Мин уларҙы
һауыҡтырыр  инем».  16  Ә  һеҙ  бәхетле,  сөнки  күҙҙәрегеҙ  күрә,
ҡолаҡтарығыҙ ишетә.

Ишағыя 6:9,10 - ҒӘМӘЛДӘР 28:27 Сөнки был халыҡтың йөрәген май баҫты.
Ҡолаҡтары  көскә  генә  ишетә, күҙҙәрен  дә  йомғандар. Әгәр  шулай



булмаһа, күҙҙәре  менән  күрерҙәр, ҡолаҡтары  менән  ишетерҙәр  ине,
йөрәктәре  менән  аңларҙар, Миңә  табан  боролорҙар һәм  Мин  уларҙы
һауыҡтырыр инем».

МАРК  4:11,12  –  Һеҙгә  Алла  Батшалығының  серен  аңлау  бирелгән,
тыштағыларға  иһә: «Аллаға  табан  боролмаһындар  һәм  шул  рәүешле,
кисерелмәһендәр өсөн, ҡарап та күрмәһендәр, тыңлап та аңламаһындар»
өсөн,  ҡиссалар  аша  еткерелә. 12  –  Һеҙгә  Алла  Батшалығының  серен
аңлау бирелгән, тыштағыларға иһә: «Аллаға табан боролмаһындар һәм
шул рәүешле, кисерелмәһендәр өсөн, ҡарап та күрмәһендәр, тыңлап та
аңламаһындар» өсөн, ҡиссалар аша еткерелә.

ЯХЪЯ 12:39,40 Улар ышана алманы, сөнки, Ишағыя йәнә әйткәнсә: 40 «Алла
уларҙың күҙҙәрен күрмәҫ итте, йөрәктәрен ҡатырҙы. Күҙҙәре менән бер ни
ҙә күрергә, йөрәктәре менән бер ни ҙә аңларға теләмәйҙәр. Әгәр шулай
булмаһа, Миңә табан боролорҙар һәм Мин уларҙы һауыҡтырыр инем».

РИМДАРҒА  11:7,8  Ни тиергә һуң? Израиль халҡы маҡсатына өлгәшмәне, ә
һайланған өлөшө генә өлгәште. Башҡалар иһә тиҫкәреләнеп Алла һүҙен
ишетергә  теләмәне. 8  Изге  Яҙмала  әйтелгәнсә: «Алла  уларҙы  күҙҙәре
булһа ла күрмәй, ҡолаҡтары булһа ла ишетмәй торған итеп, әлеге көнгә
тиклем тәрән йоҡоға талдырҙы».

2  ФЕССАЛОНИКАЛАРҒА  2:10,11  төрлө  яуыз  ялғандар  файҙаланыр.  Ул
быларҙы үҙҙәрен ҡотҡара алырлыҡ хәҡиҡәтте яратыуҙан ваз кисеп, кире
ҡағыу  арҡаһында  һәләкәткә  дусар  ителгәндәргә  ҡарата  ҡулланыр. 11
Алла уларға ныҡ яңылышыуҙар ебәрер һәм улар ялғанға ышаныр,

МАТФЕЙ  13:18-23  Ә  хәҙер  сәсеүсе  хаҡындағы  ҡиссаның  ни  аңлатыуын
тыңлағыҙ. 19 Батшалыҡ хаҡындағы һүҙҙе ишетеп тә, уны аңламаусы һәр
кемдең йөрәгенә сәселгәнде мәкерле Иблис килеп алып китә. Был – юл
буйына сәселгән орлоҡ. 20 Ташлы урынға сәселгәне шуны аңлата: һүҙҙе
ишетеү менән, кеше уны шунда уҡ шатланып ҡабул итә, 21 әммә, үҙендә
тамыры булмағанлыҡтан, ваҡытлыса ғына тота. Һүҙ арҡаһында ҡайғыға
ҡалһа  йәки  эҙәрләүгә  юлыҡһа,  ул  тиҙ  үк  сигенә. 22  Сәнскәк  араһына
сәселгәне  шуны  аңлата:  кеше  һүҙҙе  ишетә,  әммә донъя  мәшәҡәттәре,
байлыҡҡа ҡыҙығыу уны баҫып ала һәм ул уңыш бирмәй. 23 Ә уңдырышлы
ергә сәселгәне иһә шуны аңлата: кеше һүҙҙе ишетеп, уны аңлай; тап ана
шул емеш бирә лә инде, һәм кемдеңдер уңышы йөҙләтә, кемеһенекелер
алтмышлата йә утыҙлата була.

2 КОРИНФТАРҒА 3:15,16 Бөгөнгә тиклем, Муса ҡануны уҡылғанда, уларҙың
күңелдәрендә бөркәнсек  ята. 16 Әммә Раббыға мөрәжәғәт иткән саҡта
был бөркәнсек алып ташлана.

Осия  11:3-7 -  МАТФЕЙ  11:28-30  Йонсоған һәм ауыр йөктән интегеүселәр,
барығыҙ ҙа Миңә килегеҙ. Мин һеҙгә тыныслыҡ бирермен. 29 Ҡамытымды
үҙегеҙгә кейегеҙ ҙә, Минән өйрәнегеҙ, сөнки Мин – йыуаш, баҫалҡы, шул
мәлдә  күңелегеҙгә  тыныслыҡ  табырһығыҙ. 30  Минең  ҡамытым  уңайлы
һәм йөгөм еңел!

ҒӘМӘЛДӘР  26:18  Гонаһтары кисерелһен өсөн, Миңә булған ышаныстары



арҡаһында изге ителгәндәр араһында урын алһындар өсөн, һин уларҙың
күҙен  асырға,  уларҙы  ҡараңғынан  яҡтыға,  Иблис  хакимиәтенән  Аллаға
табан борорға тейешһең», – тине миңә Раббы Ғайса.

2  ТИМОФЕЙҒА  2:24-26  Раббыға хеҙмәт итеүсе талашырға тейеш түгел. Ул
бөтәһенә  ҡарата  ла  яғымлы,  өйрәтеүгә  маһир,  түҙемле  булырға, 25
өйрәтеүҙәргә  ҡаршы  сығыусыларҙы  ипле  генә  төҙәтергә  тейеш,  Алла
тарафынан  бәлки  уларға  ла  хәҡиҡәтте  танып  белеү  өсөн  тәүбә
бирелер,26  шулай иткәндә, улар иҫкә килеп үҙ ихтыярына буйһондорған
Иблис тоҙағынан ҡотолор.

АСЫЛЫШ  3:17-19 Һин:  „Мин – бай,  күп байлыҡ тупланым,  бер нәмәгә лә
мохтажлығым юҡ“,  – тиһең.  Әммә үҙеңдең ни тиклем бәхетһеҙ,  меҫкен,
фәҡир,  һуҡыр  һәм  яланғас  булыуыңды  аңламайһың. 18  Һиңә  Минән
байыр  өсөн  утта  таҙартылған  алтын,  яланғаслығыңдың  мәсхәрәһе
асылмаһын өсөн кейергә аҡ кейем һәм күҙҙәрең күрһен өсөн һөртөргә күҙ
майы һатып алырға кәңәш итәм. 19  Мин Үҙем яратҡан һәр кемгә үпкә
белдерәм һәм тәртипкә өйрәтәм. Шуға күрә сәмсел бул һәм тәүбә ит.

2  КОРИНФТАРҒА  7:10  Алла ихтыяры менән көйөнөү бер ҡасан да үкенмәй
торған ҡотолоуға илтеүсе тәүбәгә килтерә, быға үкенергә кәрәкмәй; ә был
донъя килтергән көйөнөү иһә үлемгә илтә.

1 Батшаһы 18:37 - God turned heart back to God
2 КОРИНФТАРҒА 4:4  Был донъяның илаһы уларҙың аҡылын томаланы һәм

улар, иманға килмәйенсә, Алланың ҡиәфәте булған Мәсихтең балҡыусы
данын күрһәтеүсе Һөйөнөслө Хәбәрҙең яҡтылығын күрмәйҙәр.

ЛУКА 8:11-15 Был ҡиссаның асылы шунда: орлоҡ – Алла һүҙе. 12 Юл буйына
төшкән орлоҡтар шуны аңлата: кешеләр һүҙҙе ишетә, әммә Иблис килеп,
улар иманға килеп ҡотолмаһын өсөн, йөрәктәрендәге һүҙҙе алып китә. 13
Ташлы урынға  сәселгән орлоҡтар шуны  аңлата:  кешеләр һүҙҙе  ишетә,
уны  шатланып  ҡабул  итә,  әммә,  тамырҙары  булмағанлыҡтан,
ышаныстары ла ваҡытлыса ғына була һәм улар һынау ваҡытында сигенә.
14 Сәнскәк араһына төшкән орлоҡтар шуны аңлата: кешеләр һүҙҙе ишетә,
ләкин тормош мәшәҡәттәре, байлыҡ һәм ләззәт, ваҡыт үтеү менән, һүҙҙе
баҫып ала. Ундай кешеләрҙең емештәре өлгөрмәй. 15 Ә уңдырышлы ергә
төшкән орлоҡ иһә шуны аңлата: кешеләр һүҙҙе ишетеп, уны ихлас һәм
саф күңел менән һаҡлай. Ундайҙар түҙемлек күрһәтеп уңыш килтерә.

ҒӘМӘЛДӘР 15:11 Ә бит беҙ ҙә, улар кеүек үк, Раббы Ғайса мәрхәмәте аша
ҡотолоуыбыҙға ышанабыҙ.

РИМДАРҒА  8:13   Гонаһлы  тәбиғәтегеҙ  буйынса  йәшәһәгеҙ,  үләсәкһегеҙ.
Алла Рухының көсө менән гонаһлы эштәрегеҙҙе үлтерһәгеҙ инде, ул саҡта
йәшәйәсәкһегеҙ.
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