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Ефестіктерге 2:2 Сол кезде сендер осы күнәкар дүниенің дәстүріне сай өмір 
сүріп, бізді ауа іспетті қоршап тұрған зұлым күштердің әміршісінің, яғни 
Құдайға бағынбайтын адамдарды билейтін рухтың жетегінде жүрдіңдер.

Матай 6:10  Патшалығың  осында  орнасын!  Сенің  еркің  көкте 
орындалғандай,  Жер  бетінде  де  орындала  берсін!  11  Күнделікті 
нанымызды бүгін де бере гөр.

Лұқа 22:42  «О, Әкем, егер Сен қаласаң, (қаһарыңа толы) осы «тостағанды» 
Маған жолатпай алып кете гөр. Бірақ Менің емес, Сенің еркің болсын!»

Жохан 16:7-9  Сендерге шындығын айтайын:  Менің кететінім сендер үшін 
жақсы!  Себебі  Мен кетпесем,  сендерге  Қамқоршыларың (Құдай Рухы) 
келмейді;  ал Мен барған соң,  Оны сендерге жіберемін.  8 Құдай Рухы 
келген соң, Ол осы дүниенің күнәсінің, Менің әділдігімнің және Құдайдың 
сотының қандай екендігіне  адамдардың көздерін  жеткізеді:  9  олардың 
күнәсі — Маған сенбейтіндіктері;

2  Тімотеге 2:10   Сондықтан  мен  Құдайдың  таңдаған  адамдары  үшін, 
олардың  да  Иса  Мәсіх  арқылы  құтқарылып,  мәңгілік  ұлылықты 
иемденулері үшін бәріне де төземін.

Римдіктерге 15:20,21 Осылай жүргенде уағыздау жұмысын Мәсіхтің аты әлі 
де белгісіз жерлерде жүргізуді мақсат тұттым. Басқа кісінің қалап қойған 
іргетасын пайдаланып үйін салған біреудей өзгелердің бастаған істеріне 
араласқым  келмеді.  21  Қайта,  Ишая  пайғамбардың  жазбасындағы 
мынадай сөздер орындалып отыр: Ол туралы еш хабар алмағандар енді 
көреді, әрі еш естімегендер енді түсінеді.

Елшілердің  істері 2:36,37  Сондықтан  бүкіл  Исраил  халқы  мынаны  анық 
білсін:  Құдай  сендер  айқышқа  шегелеткен  осы  Исаны  «Иеміз»  және 
«Мәсіх»  етіп  тағайындады!  37  Халық  мұны  естігенде  жүректері  қарс 
айырылып, опық жеді. Олар Петір мен басқа елшілерден: — Ағайындар-
ау, біз енді не істеуіміз керек? — деп сұрады.

Еврейлерге 4:2  Ата-бабаларымыз  сияқты  біз  де  Құдайдың  сыйлайтын 
тыныштығы  туралы  уәдесін  естідік.  Олар  бұл  хабарды  сеніммен 
қабылдамай, тек естіп қана қоя салғандықтан, оның пайдасын көрмеді.

Еремия 24:7  Оларға Мені,  Жаратқан Иені,  жақыннан танып біле алатын 
жүрек сыйлаймын. Олар Маған шын жүректен қайтып келгендіктен Менің 
халқым, ал Мен олардың Құдайы боламын.

Елшілердің істері 16:14  Солардың арасында Лүдия есімді әйел болды, ол 
Тиятир қаласынан келген, қызыл мата сатушы еді. Лүдия басқа ұлттық 
болса да, Құдайды қастерлейтін. Иеміз оның жүрегін жібітіп, Пауылдың 
айтқан сөзіне құлақ түргізіп, соны қабылдатты.



Матай 13:14,15  Осылайша Ишая пайғамбардың алдын ала айтқан мына 
тәрізді  сөздері  олардың  өмірінде  жүзеге  асады:  Естисіңдер,  бәрібір 
түсінбейсіңдер,  көресіңдер,  бәрібір  аңғармайсыңдар!  15  Өйткені  бұл 
халықтың  жүректері  қасарысқан  сезімсіз,  құлақтары  керең,  көздері 
жұмылған.  Әйтпесе  олар  көздерімен  көріп,  құлақтарымен  естіп, 
жүректерімен түсініп, теріс жолдарынан қайтар еді. Сонда Мен оларды 
рухани дертінен сауықтырар едім!

Ишая 6:9,10  Сонда Тәңір Ие маған былай деп бұйырды: — Осы халыққа 
барып,  мына хабарды жеткіз:  «Естіп  тұрыңдар,  бәрібір  түсінбейсіңдер, 
көріп тұрыңдар, бәрібір аңғармайсыңдар!» 10  Бұл халықтың жүректерін 
қасарысқан  сезімсіз,  құлақтарын  керең,  көздерін  соқыр  қыл!  Әйтпесе 
олар көздерімен көріп, құлақтарымен естіп, жүректерімен ұғынып, теріс 
жолдарынан қайтып, рухани дертінен сауығар еді.     

Марқа 4:11,12 Иса оларға былай деп жауап берді: — Құдай өз Патшалығы 
туралы  сырды  білуді  сендерге  бұйырған.  Бірақ  сыртта  қалғандарға 
барлығы тек астарлы әңгімелер арқылы ғана айтылады. 12 Осылайша 
олар көріп тұрсын, алайда аңғармасын, естіп тұрсын, алайда түсінбесін. 
Әйтпесе олар теріс жолдарынан қайтып, күнәлары кешірілер еді.

Жохан 12:39,40  Ишая пайғамбар тағы бір жерде көпшіліктің неліктен сене 
алмағандығы туралы мына тәрізді сөздер айтқан: 40 Ол көздерін соқыр, 
жүректерін қасарысқан сезімсіз қылған. Сол себептен көздері көрмейді, 
жүректері  түсінбейді,  өздері  теріс  жолдарынан  қайтпайды.  Әйтпесе 
оларды рухани дертінен сауықтырар едім.

Римдіктерге 11:7,8  Бұның  мәнісі  не?  Исраил  халқы  көздеген  мақсатына 
жеткен  жоқ,  бірақ  оның  ішінен  таңдап  алынғандар  оған  жетті. 
Қалғандары  қасарысып,  сене  алмай  қалды.  8  Бұл  туралы  мынадай 
сөздер жазылған ғой: «Құдай олардың ақыл-саналарын ұйықтатты. Олар 
көздері  болғанмен  (шындықты)  көрмейді,  құлақтары  болғанмен 
(Құдайдың сөзін) естімейді, әлі күнге дейін солай».

2  Салониқалықтарга 2:10,11  Ол  кейін  құритындардың  бәрін  күллі 
жамандықтармен тура жолдан адастырады. Себебі олар өздерін құтқара 
алатын шындықты ұнатпай, оны жүректеріне жолатпады. 11 Сондықтан 
да Құдай оларды өтірікке иланып, түзу жолдан оп-оңай адасатын қылып 
қояды.

Матай 13:18-23  Енді  тұқым  сепкен  диқан  туралы  әңгіменің  мағынасын 
тыңдаңдар:  19  біреу  Патшалық  туралы  Ізгі  хабарды  естіп,  түсінбесе, 
лезде әзәзіл шайтан келіп, сол адамның жүрегіне себілген бұл сөздерді 
ұрлап алып кетеді. Жол бойына түскен тұқым — осы. 20 Ал тастақ жерге 
себілгені  мынаны  көрсетеді:  адам  Ізгі  хабарды  естіген  бойда  оны 
қуанышпен  қабылдайды,  21  бірақ  тамыр  жаймағандықтан  берік 
болмайды.  Ізгі  хабарға  бола  басына  азап  не  қуғын  түскенде,  дереу 
сенімінен безіп кетеді. 22 Тікен арасына себілген дәндер болса, мынаны 



білдіреді:  біреу Ізгі  хабарды естиді.  Алайда бұ дүниелік тұрмыс қамын 
ойлап  абыржып,  байлыққа  алданады.  Осылайша  Ізгі  хабар  ескерусіз 
қалып, өнім бермейді. 23 Ал құнарлы топыраққа себілген тұқым болса, 
мынаны бейнелейді:  адам Ізгі  хабарды тыңдап, түсініп,  өнімді болады. 
Ол жүз, алпыс немесе отыз еседен өнім береді.

2  Қорынттықтарга 3:15,16   Әлі  күнге  дейін  олар  Мұсаның  жазбаларын 
оқығанда жүректері  «пердемен»  жабулы тұрғандай. 16 Ал Иемізге бет 
бұрғанда «перде» алынып тасталады.

Ишая 30:28  Оның лебі  жауларының мойындарына жететін  қатты ағысты 
тасқындай  шығады.  Жаратқан  Ие  ұлттарды електен  өткізіп,  айырады. 
(Өзіне  бағынудан  бас  тартатын)  халықтарды  ауыздық  пен  жүген 
салғандай жолдан адасып, жойылуға жетелейді.

Ошия 11:3-7  Ал Ефремді  қолынан  жетелеп,  аяғын тәй-тәй басып жүруді 
үйреткен Өзім болатынмын. Өздерін сауықтырған да Мен екенімді халық 
мойындағылары  келмеді.  4  Мен  оларды  ыңғайлы  ноқтамен, 
сүйіспеншіліктің  арқанымен  жетелеп  жүрдім.  Мойынтұрықтарын 
мойындарынан  шешіп  алып  тастап,  оларды  тамақтандыру  үшін 
еңкейетін де едім. 5 Маған қайта оралудан бас тартқан соң, халық енді 
Мысыр еліне қайта оралмай ма? Ассур оларға патшалық құрмай ма? 6 
Сол кезде олардың қалаларында семсерлер жарқылдап, қақпаларының 
ысырмаларын  сындырады.  Зұлым  ой-ниеттері  үшін  оларды  жалмап 
құртады.  7  Өз  халқым  Менен  теріс  бұрылуға  бейім.  Олар  (Бағалға) 
биіктеу  жерлерде  қаншама  сиынғанмен,  ол  соларды  (мүшкіл 
жағдайларынан) еш шығармайды».

Елшілердің  істері 26:18  олар  қара  түнектен  нұрға,  әзәзіл  шайтанның 
құлдығынан Құдайға бет бұрулары үшін сен олардың көздерін аш! Сонда 
олар  Маған  сеніп,  күнәлары  кешіріліп,  Құдай  халқының  арасынан  өз 
орындарын алады», — деді.

2  Тімотеге 2:24-26  Жаратқан  Иенің  қызметшісінің  жанжалдасуына 
болмайды.  Ол  бәріне  бірдей  жылы  жүзді,  жақсылап  тәлім  беретін, 
сабырлы  болып,  25  қарсыластарын  ілтипаттылықпен  түзету  қажет. 
Мүмкін  болса,  Құдай  оларды  өкіндіріп,  шындықты  мойындатар.  26 
Осылайша олар ақылға келіп, өзінің еркіне бағындыру үшін ұстап алған 
шайтанның тұзағынан босап, құтыла алмақ.

Аян 3:17-19 «Мен баймын, ауқаттымын, еш нәрсеге мұқтаж емеспін»,  — 
дейсің. Ал өзіңнің шынында сорлы бейшара, рухани жарлы, жалаңаш әрі 
соқыр екеніңді білмейсің! 18 Саған рухани баюың үшін отта балқытылып 
тазартылған «саф алтынды» Менен сатып алуға кеңес беремін. Масқара 
жалаңаштығың көрінбес үшін Менен «аппақ киім» де алып, киін. Сондай-
ақ, көре алуың үшін «көзге жағатын шипалы май» да сатып ал! 19 Мен 
сүйетіндерімді  әшкерелеп,  тәртіпке  шақырамын.  Енді  ынталы  болып, 
өкініп, теріс жолдан қайт!



2 Қорынттықтарга 7:10 Үйленгендерге мен ғана емес, Иеміздің Өзі:  «Әйелі 
күйеуінен ажыраспасын!» — деп бұйырады.

3 Царств 18:37 Уа, Жаратқан Ие, жауап берші! О, Ием, мына халық Сенің 
Құдай  екеніңді  және  олардың  жүректерін  қайтадан  Өзіңе  бұрып 
жатқаныңды біле алулары үшін маған жауап бере гөр!»

2 Қорынттықтарга 4:4  Бұлар оған сенбейді,  себебі  осы күнәкар дүниенің 
«тәңірі»  (әзәзіл  шайтан)  олардың  ой-саналарын  соқыр  қылып  қойған. 
Содан олар Мәсіхтің салтанатты ұлылығы туралы Ізгі  хабардың нұрын 
көре алмайды. Ал Мәсіх Құдайдың қандай екенін айқын көрсетеді.

Лұқа 8:11-15 Ал әңгіменің мағынасы мынадай: тұқым Құдайдың Ізгі хабарын 
білдіреді.  12  Жол  бойына  түскендері  Ізгі  хабарды  былай  тыңдайтын 
адамдарды  бейнелейді:  оларға  әзәзіл  шайтан  келіп,  сенбесін, 
құтқарылмасын  деп,  жүректеріне  себілген  бұл  сөздерді  ұрлап  алып 
кетеді.  13  Тастақ  жерге  түскендері  мынаны  көрсетеді:  адамдар  Ізгі 
хабарды  естіген  бойда  оны  қуанышпен  қабылдайды,  бірақ  тамыр 
жаймағандықтан уақытша ғана сенеді. Олар сынақтан өтіп жүрген кезде 
сенімдерінен  безіп  кетеді.  14  Тікен  арасына  түскен  дәндер  болса, 
мынаны  білдіреді:  адамдар  Ізгі  хабарды  естиді.  Алайда  былай  шыға 
бере, тұрмыс қамын ойлап абыржиды, байлық пен ләззаттың қызығына 
алданады. Осылайша Ізгі  хабар ескерусіз  қалып тұншығып,  өнімі  пісіп 
үлгермейді.  15  Ал  құнарлы  топыраққа  себілген  тұқымдар  мынаны 
бейнелейді: бірсыпыра адамдар Құдайдың хабарын тыңдап, ізгі де таза 
жүректерінде сақтап, шыдамдылықпен өнім береді.

Елшілердің  істері 15:11  Қайта,  басқа  ұлттық  сенушілер  де,  біз  — яһуди 
сенушілері  де  тек  Иеміз  Исаның  рақымы  арқылы  ғана 
құтқарылғанымызға сенеміз.

Римдіктерге 8:13 Өйткені егер оның еркіне сай өмір сүрсеңдер, Құдайдан 
ажырап, мәңгілік өлімге ұшырайсыңдар. Ал егер Киелі Рухтың күшімен 
күнәкар болмыстарыңның іс-әрекетінен мүлдем бас тартсаңдар, шынайы 
өмір сүресіңдер.
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