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Эфэсцaў 2:2 у якіх вы некалі хадзілі паводле веку гэтага сьвету, па волі
князя, які валадарыць у паветры, духа, які дзейнічае цяпер у сынах
непакорнасьці,

Мацьвея 6:10  прыйдзі Валадарства Тваё; будзь воля Твая як у небе,
так і на зямлі.

Лукi 22:42  кажучы:  Ойча,  калі  хочаш,  пранясі  келіх  гэты міма Мяне.
Аднак не Мая воля, але Твая няхай станецца.

Янa 16:7-9 Але Я праўду кажу вам: карысьней для вас, каб Я адыйшоў;
бо калі Я не адыйду,  Абаронца ня прыйдзе да вас,  а калі  пайду,
пашлю Яго  да  вас, 8.  і  Ён,  прыйшоўшы,  будзе  дакараць сьвет  у
грэху, праведнасьці і судзе; 9. у грэху, што ня вераць у Мяне;

2 Цімафея 2:10 Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, каб і яны
дасягнулі збаўленьня, што ў Хрысьце Ісусе, з вечнаю славаю.

Рымлянaў 15:20,21 А пры гэтым я намагаўся дабравесьціць ня там, дзе
быў абвешчаны Хрыстос, каб не будаваць на чужым падмурку, 21.
але, як напісана: Тыя, якім не было абвешчана пра Яго, убачаць, і
тыя, якія ня чулі, зразумеюць.

Дэei 2:36,37  Дык  няхай  упэўнена  ведае  ўвесь  дом Ізраіля,  што  Бог
зрабіў і Госпадам, і Хрыстом Яго, Гэтага Ісуса, Якога вы ўкрыжавалі.
37.  Пачуўшы гэта, яны былі ўражаныя ў сэрцы і сказалі да Пятра і
рэшты апосталаў: Што нам рабіць, мужы браты?

Гебраяў 4:2  Бо і  нам [гэта]  дабравешчана, як і  тым; але ім не дало
карысьці  пачутае  слова,  бо  не  спалучылася  з  вераю  тых,  якія
слухалі.

Ярэмію 24:7 -  Мацьвея 22:37  А Ісус сказаў яму:  Любі  Госпада,  Бога
твайго, усім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменьнем
тваім.

Дэei 16:14 І слухала адна жанчына, на імя Лідзія, гандлярка пурпурам,
з гораду Тыятыра, якая пакланялася Богу,  і  Госпад адчыніў сэрца
ейнае, каб зважала на прамову Паўла.

Мацьвея 13:14-16  І  спаўняецца  над  імі  прароцтва  Ісаі,  якое  кажа:
Слыхам пачуеце, і не зразумееце, і, гледзячы, глядзець будзеце, і
ня  ўбачыце. 15.  Бо  атлусьцела  сэрца  народу  гэтага,  і  вушамі  з
цяжкасьцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб ня ўбачылі вачыма, і
не пачулі  вушамі,  і  не  зразумелі  сэрцам,  і  не навярнуліся,  каб Я
аздаравіў  іх. 16.  Вашыя ж шчасьлівыя вочы,  што бачаць,  і  вушы



вашыя, што чуюць.
Ісая 6:9,10 - Дэei 28:27 бо атлусьцела сэрца народу гэтага, і вушамі з

цяжкасьцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб ня ўбачылі вачыма і
не пачулі  вушамі,  і  не  зразумелі  сэрцам,  і  не навярнуліся,  каб Я
аздаравіў іх.

Марка 4:11,12  І  сказаў  Ён  ім:  Вам  дадзена  разумець  таямніцу
Валадарства Божага; а тым, якія вонкі, усё стаецца ў прыповесьцях,
12. каб гледзячы глядзелі, і ня бачылі, і каб слухаючы слухалі, і не
разумелі, каб не навярнуліся і не былі ім адпушчаны грахі.

Янa 12:39,40  Дзеля гэтага не маглі яны верыць, бо ізноў сказаў Ісая:
40. Ён засьляпіў вочы іхнія і сэрца іхняе скамяніў,  каб ня ўбачылі
вачыма і не зразумелі сэрцам, і не навярнуліся, каб Я аздаравіў іх.

Рымлянaў 11:7,8  Дык  што?  Што  шукае  Ізраіль,  таго  не  атрымаў;
выбраныя атрымалі, а іншыя былі скамянеўшы, 8. як напісана: Даў
ім Бог духа дрымоты, вочы, якімі ня бачаць, і вушы, якімі ня чуюць,
аж да сёньняшняга дня.

2 Тэсалонцaў 2:10,11 і з усякім ашуканствам няправеднасьці для тых,
якія  гінуць з-за таго,  што не прынялі  любові  праўды,  каб ім быць
збаўленымі. 11.  І  з-за  гэтага  пашле ім  Бог  дзеяньне аблуды,  каб
верылі хлусьні,

Мацьвея 13:18-23  А вы паслухайце прыповесьць пра сейбіта. 19. Да
ўсякага,  хто чуе слова пра Валадарства і  не разумее,  прыходзіць
злы і крадзе пасеянае ў сэрцы ягоным; гэта тое, што пасеянае пры
дарозе. 20.  А пасеянае на камяністае месца — гэта той,  хто чуе
слова  і  адразу  з  радасьцю прыймае  яго, 21.  але  ня  мае  ў  сабе
кораня і нетрывалы: калі надыходзіць прыгнёт ці перасьлед дзеля
слова, адразу горшыцца. 22. А пасеянае ў цярніне — гэта той, хто
чуе слова, але клопаты веку гэтага і падман багацьця заглушаюць
слова, і яно стаецца бясплодным. 23. А пасеянае ў добрую зямлю —
гэта той, хто чуе слова і разумее, які дае плод, і  дае адзін сто, а
іншы — шэсьцьдзесят, а іншы — трыццаць.

2  Карыньцянaў 3:15,16  Аж  да  сёньня,  калі  яны  чытаюць  Майсея,
заслона  ляжыць  на  сэрцы  іхнім, 16.  а  калі  хто  зьвернецца  да
Госпада, заслона здымаецца.

Осіі 11:3-7 - Мацьвея 11:28-30 Прыйдзіце да Мяне ўсе спрацаваныя і 
абцяжараныя, і Я дам вам супачынак. 29. Вазьміце ярмо Маё на 
сябе і навучыцеся ад Мяне, бо Я — ціхі і пакорнага сэрца, і 
знойдзеце супачынак душам вашым. 30. Бо ярмо Маё добрае, і 
цяжар Мой лёгкі.

Дэei 26:18 каб адчыніць вочы іхнія, зьвярнуць ад цемры да сьвятла і ад



улады шатана да Бога, каб праз веру ў Мяне атрымалі адпушчэньне
грахоў і жэрабя сярод асьвечаных.

2  Цімафея 2:24-26  а  слуга  Госпада  ня  мусіць  вадзіцца,  але  быць
ветлівым  да  ўсіх,  здольным  навучаць,  цярплівым, 25.  у  ціхасьці
настаўляць тых, якія працівяцца, ці  ня дасьць ім Бог навяртаньня
дзеля пазнаньня праўды, 26. каб яны вызваліліся з пасткі д’яблавай,
які злавіў іх пад сваю волю.

Адкрыцьцё 3:17-19  Бо  ты  кажаш:  “Я  багаты і  ўзбагаціўся,  і  ня  маю
аніякае патрэбы, і ня ведаеш, што ты — гаротны, і жалю годны, і
ўбогі,  і  сьляпы,  і  голы. 18.  Раю  табе  купіць  у  Мяне  золата,
ачышчанае ў вагні, каб ты ўзбагаціўся, і белыя шаты, каб апрануўся,
і каб ня выявіўся сорам галізны тваёй; і мазьзю вочнаю памаж вочы
твае, каб ты бачыў. 19. Я тых, каго люблю, дакараю і караю. Дык
будзь руплівы і навярніся.

2  Карыньцянaў 7:10  Бо  смутак  паводле  Бога  робіць  нязьменнае
навяртаньне на збаўленьне, а смутак гэтага сьвету робіць сьмерць.

1 Валадараоў 18:37 - Бога turned heart back to Бога.
2  Карыньцянaў 4:4  для бязьверных,  у  якіх  бог веку гэтага засьляпіў

думкі,  каб  не ўзыйшло ім  сьвятло Эвангельля славы Хрыста,  Які
ёсьць вобраз Божы.

Лукi 8:11-15 Вось жа прыповесьць гэтая: насеньне ёсьць слова Божае.
12.  А  што  пры  дарозе  —  гэта  тыя,  якія  слухаюць,  а  пасьля
прыходзіць д’ябал, і забірае слова з сэрца іхняга, каб не паверылі і
не  былі  збаўленыя. 13.  А  што  на  камені  —  гэта  тыя,  якія,  калі
пачуюць,  з  радасьцю  прыймаюць  слова,  ды  ня  маюць  кораня  і
часова  вераць,  а  ў  час  спакусы  адпадаюць. 14.  А  што  ўпала  ў
цярніну — гэта тыя, якія слухаюць, але, адыходзячы, заглушаюцца
клопатамі, багацьцем і асалодамі жыцьцёвымі, і не даюць плоду. 15.
А што ўпала на добрую зямлю — гэта тыя, што,  пачуўшы слова,
захоўваюць у добрым і чыстым сэрцы, і даюць плод у цярплівасьці.

Дэei 15:11  Але мы верым, што збаўленыя праз ласку Госпада Ісуса
Хрыста, гэтак сама, як і яны.

Рымлянaў 8:13 бо калі вы жывяцё паводле цела, памрацё, а калі духам
цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.
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