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Ефес 2:2 Сонда сизлер бул дүньяның әдети бойынша, ҳаўада ҳүкимдарлық 
етиўши ҳәким – шайтанға, яғный ҳәзир Қудайға қулақ аспайтуғын 
адамларда ҳәрекет етиўши руўхқа бойсынып жасайтуғын едиңлер.

Матта 6:10 Сениң Патшалығың келсин. Аспанда орынланғаны сыяқлы, 
жерде де Сениң еркиң орынлансын.

Лука 22:42 – О, Әкем, егер Сен қәлесең, бул азап кесесин Меннен өткизип 
жибер. Бирақ Мениң емес, Сениң қәлегениң болсын.

Юхан 16:7-9 Соған қарамастан, Мен сизлерге ҳақыйқатын айтаман: Мениң 
кеткеним сизлер ушын жақсырақ. Егер Мен кетпесем, сизлерге 
Жубатыўшы келмейди. Егер кетсем, Оны сизлерге жиберемен. 8 Ол 
келгенде, гүна ҳаққында, ҳақлық ҳаққында ҳәм ҳүким ҳаққында дүньяның 
алжасқанын әшкаралайды. 9 Гүна соннан ибарат: адамлар Маған 
исенбейди.

2 Тимофей 2:10 Сонлықтан мен таңлап алынғанлардың да Масих Ийса 
арқалы қутқарылыўды мәңгилик салтанат пенен алыўы ушын, ҳәмме 
нәрсеге шыдап атырман.

Рим 15:20,21 Басқа бир адамның салған тырнақ тасының үстине имарат 
қурмайын деп, мен Хош Хабарды Масихтың атын еле еситпеген 
жерлерде жәриялаўға тырыстым. 21 Мухаддес Жазыўда айтылғандай: 
«Оннан хабарсыз болғанлар көреди, Еситпегенлер түсинеди».

Елшилер 2:36,37 Солай етип, пүткил Израил халқы анық билип қойсын: 
Қудай сизлер атанақ ағашқа шегелеген сол Ийсаны ҳәм Ийемиз, ҳәм 
Масих қылды. 37 Буны еситкенлердиң жүреклерине қанжар суғылғандай 
болды. Олар Петр ҳәм басқа елшилерден: – Туўысқанлар, бизлер не 
ислеўимиз керек? – деп сорады. 

Еврейлер 4:2 Себеби бизлерге жәрияланған Хош Хабарды ата-
бабаларымыз да еситкен еди. Бирақ олар еситкен сөзлерин исеним 
менен қабыл етпегенликтен, бул сөзлердиң оларға пайдасы тиймеди.

Еремия 24:7 - Матта 22:37 Ийса оған: – «Ийең болған Қудайыңды пүткил 
жүрегиң, пүткил жаның, пүткил ақыл-ойың менен сүй».

Елшилер 16:14 Тыңлаўшылар арасында Тиатира қаласынан келген, қымбат 
баҳалы гезлемелерди сатыўшы Лидия атлы бир ҳаял бар еди. Ол 
Қудайға сыйынатуғын еди. Павелдиң сөзлерине қулақ салыўы ушын, 
Ийемиз оның кеўлин ашты.

Матта 13:14,15 Ийшая пайғамбардың алдын ала олар ҳаққында айтқаны 
дурыс келди: «Тыңлап еситесизлер, бирақ түсинбейсизлер, 
Қарайсызлар, бирақ көрмейсизлер! 15 Себеби бул халықтың кеўли 
қайсар болып, қулақлары питип қалған, олар көзлерин де жумып алған. 



Олай болмағанда, олардың көзлери көрер еди, Қулақлары еситер еди, 
кеўиллери түсинер еди. Олар Маған қайтып келсе, Мен оларға шыпа 
берер едим»

Ийшая 6:9,10 - Acts 28:27 Себеби бул халықтың кеўли қайсар болып, 
қулақлары питип қалған, олар көзлерин де жумып алған. Олай 
болмағанда, олардың көзлери көрер еди, қулақлары еситер еди, 
кеўиллери түсинер еди. Олар Маған қайтып келсе, Мен оларға шыпа 
берер едим». 

Марк 4:11,12 Ийса оларға былай деди: – Қудай Патшалығының сырын 
билиў сизлерге берилген. Ал сырттағы басқа адамларға ҳәммеси 
тымсаллап айтылады. 12 Солай етип: «Олар қараса да көрмейди, 
еситсе де түсинбейди, қайтып келип, кеширилмейди».

Юхан 12:39,40 Сонлықтан олар исене алмады. Себеби Ийшая пайғамбар 
және былай деген еди: 40 «Қудай олардың көзлерин соқыр етти ҳәм 
жүреклерин тас қылды. Көзлери менен көрмейди, Жүреклери менен 
түсинбейди. Мен оларға шыпа бериўим ушын, Маған қайтып келмейди». 

Рим 11:7,8 Солай етип, не жүз берди? Израил халқының көпшилик бөлеги 
излеген нәрсесин таба алмады. Тек олардың арасынан таңлап 
алынғанлар ғана тапты. Ал қалғанларының жүреклери тас етилди. 8 
Мухаддес Жазыўда айтылғандай: «Қудай оларға Өзиниң сөзин 
түсинбеўи ушын бийпәрўалық руўхын берди. Сонлықтан олар усы күнге 
дейин, Қөзлери болса да, көрмейди, Қулақлары болса да, еситпейди». 

2 Салоника 2:10,11 ҳәм набыт болатуғынларды алдаўшы ҳәр түрли 
жаманлықларды көрсетеди. Өйткени олар өзлериниң қутқарылыўы ушын 
ҳақыйқатлықты сүйиўден бас тартқанлықтан, набыт болады. 11 
Сонлықтан жалғанға исенсин деп, Қудай оларға алдаўшы бир күш 
жибереди.

Матта 13:18-23 – Енди сизлер туқым себиўши туўралы тымсалдың мәнисин 
тыңлаңлар. 19 Аспан Патшалығы туўралы айтылған сөзди еситкен, 
бирақ оны түсинбеген адамға шайтан келип, оның кеўлине себилген 
сөзди тартып әкетеди. Жол бойына себилген туқымның мәниси усы. 20 
Ал таслаққа себилген туқым мынаны билдиреди: адам сөзди еситкен 
ўақытта-ақ, оны қуўаныш пенен қабыл алады. 21 Бирақ тамырсыз 
болғанлықтан, турақсызлық етеди. Сөз ушын азап шегиўге ямаса 
қуўдаланыўға туўра келгенде, тез исенимнен қайтады. 22 Тикенлер 
арасына себилген туқым мынаны билдиреди: адам сөзди еситеди, бирақ 
бул дүньяның тәшиўишлери ҳәм байлыққа алданыў сөзди 
туншықтырады. Сонлықтан ол зүрәәт бермейди. 23 Ал өнимли жерге 
себилген туқым мынаны билдиреди: адам сөзди еситип, оны түсинеди 
ҳәм биреўлери жүз еседен, биреўлери алпыс еседен, биреўлери отыз 
еседен зүрәәт береди.

2 Коринт 3:15,16 Ҳақыйқаттан да, усы күнге дейин олар Муўсаның китабын 



оқығанда, жүреклери перде менен жабылғандай болып түсинбейди. 16 
Деген менен, адам Ийемизге жүз бурғанда, сол перде алып тасланады.

Осия 11:3-7 - Матта 11:28-30 Ҳәй, шаршап, аўыр жүк басқанлар, ҳәммеңиз 
Маған келиңлер! Мен сизлерди рәҳәтлендиремен. 29 Мойынтырығымды 
салып, Меннен үйрениңлер: өйткени Мен мөмин ҳәм кишипейилмен. 
Солай етип, кеўиллериңиз тынышлық табады. 30 Мен берген 
мойынтырық ыңғайлы, жүгим жеңил, – деди.

Елшилер 26:18 Басқа миллетлердиң көзлерин ашып, оларды 
қараңғылықтан жақтыға, шайтанның қолы астынан Қудайға апарыў ушын 
сени оларға жиберип атырман. Солай етип, олардың гүналары 
кеширилип, Маған деген исенимлери менен мухаддес адамлардың 
арасынан үлес алсын».

2 Тимофей 2:24-26 Ийемиздиң хызметшиси жәнжелпаз болмаўы керек. 
Керисинше, ол ҳәмме менен мүләйим, тәлим бериўге қәбилетли ҳәм 
сабырлы болыўы тийис. 25 Және ол өзине қарсы болғанларға 
әлпайымлылық пенен жол-жорық бериўи лазым. Сонда, мүмкин, Қудай 
сол адамлардың да тәўбеге келип, ҳақыйқатлықты билиўи ушын жол 
ашар. 26 Солай етип, олардың ақылы киреди ҳәм қәлегенин ислетиў 
ушын өзлерин тутқын қылған шайтанның дузағынан қутылады.

Аян 3:17-19 Байман, байыдым, ҳеш нәрсеге мүтәж емеспен, дейсең. Бирақ 
өзиңниң бахытсыз, аянышлы, жарлы, соқыр ҳәм жалаңаш екенлигиңди 
билмейсең. 18 Сонлықтан Мениң саған айтатуғын мәсләҳәтим мынаў: 
бай болыўың ушын, Меннен отта тазаланған алтын, жалаңашлығыңның 
айыбы көринбеў ушын ақ кийимлер, көриўиң ушын көзлериңе сүртетуғын 
дәри сатып ал. 19 Мен сүйгенлеримниң ҳәммесин әшкара етип, 
тәрбиялайман. Сол себепли инталы болып, тәўбе ет.

2 Коринт 7:10 Себеби Қудайдың қәлеўи менен берилген қапашылық 
адамды тәўбеге алып келеди ҳәм адам бул арқалы қутқарылыў алады. 
Бундай қапашылық өкиниў алып келмейди. Бирақ, дүньяның 
қапашылығы өлимге алып барады.

1 Патша 18:37 О, Жаратқан Ийе, мени еситип, маған жуўап бер. Бул 
халыққа Өзиңниң Қудай екениңди ҳәм олардың жүреклерин қайтадан 
Өзиңе қаратып атырғаныңды билдире гөр!»

2 Коринт 4:4 Исенбейтуғын бундай адамлар Хош Хабардың жақтысын 
көрмесин деп, бул дүньяның ҳәкими – шайтан олардың жүрек көзлерин 
соқыр еткен. Хош Хабар Қудайдың қандай екенин көрсеткен Масихтың 
даңқын билдиреди.

Лука 8:11-15 – Ал бул тымсалдың мәниси мынадай: туқым – бул Қудайдың 
сөзи. 12 Жол шетине түскенлери мынадай адамларды билдиреди: олар 
сөзди еситеди, бирақ соң шайтан келип, олардың жүреклериндеги сөзди 
алып кетеди. Сонлықтан олар исене алмайды ҳәм қутқарылмайды. 13 
Таслақ жерге түскенлери мынадай адамларды билдиреди: олар сөзди 



еситип, қуўаныш пенен қабыл етеди, бирақ тамырсыз болғанлықтан 
ўақытша ғана исенип, сынаў ўақты келгенде исенимнен қайтады. 14 Ал 
тикенлер арасына түскенлери мынадай адамларды билдиреди: олар 
сөзди еситеди, бирақ өмирдиң тәшиўишлери, байлық ҳәм ҳәзликлер 
астында туншығып, олардың зүрәәти писпей қалады. 15 Ал өнимли 
топыраққа түскенлери мынадай адамларды билдиреди: олар сөзди 
еситип, жақсы ҳәм пәк кеўиллеринде сақлап, шыдамлылық пенен зүрәәт 
береди.

Елшилер 15:11 Олардың Ийемиз Ийсаның мийрими менен 
қутқарылатуғынындай, бизлер де өзлеримиздиң солай 
қутқарылатуғынымызға исенемиз.

Рим 8:13 Өйткени егер гүнакар тәбиятыңыздың жетелеўи менен жүрсеңиз, 
өлесиз. Ал гүнакар тәбиятыңыздың жаман ислеринен Мухаддес Руўхтың 
күши менен толық ўаз кешсеңиз, жасайсыз.
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