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Эфес 2:2 бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча, абада бийлик кылып 
жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда 
аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар.

Матай 6:10 Сенин Падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле, жерде да 
Сенин эркиң аткарылсын. 

Лука 22:42 «Ата, эгерде Сенин эркиңе туура келсе, ушул чөйчөктү Менин 
жанымдан кыя өткөрүп жиберчи. Бирок Мен каалагандай эмес, Сен 
каалагандай болсун!»

Жахан 16:7-9  Бирок силерге чындыкты айтып коёюн, Менин кеткеним 
силер үчүн жакшы! Эгерде кетпесем, силерге Сооротуучу келбейт. 
Эгерде кетсем, Аны силерге жиберем. 8 Ал келип, бул дүйнөнүн 
күнөөсүн ашкере кылат, адилдик жана келечектеги сот жөнүндө 
билдирет. 9 Бул дүйнөнүн күнөөсү – Мага ишенбегендиги.

2 Тимотей 2:10 Ошондуктан мен тандалгандар үчүн, алар да Машайак 
Ыйса аркылуу куткарылышсын деп, бардыгына чыдап жатам. Бул 
куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот.

Рим 15:20,21 Башка бирөө тургузган пайдубалдын үстүнө курбаш үчүн, мен 
Жакшы Кабарды Машайактын ысымы белгисиз болгон жерлерге 
таратууга аракеттендим. 21 Анткени Ыйык Жазууда: «Ал жөнүндө 
кабары жоктор көрүшөт, укпагандар түшүнүшөт», – деп жазылган.

Элчилер 2:36,37 Ошондуктан, бүт Ысрайыл эли, так билип алгын: силер 
айкаш жыгачка кадаган ошол Ыйсаны Кудай Өзү Теңир жана Машайак 
кылды». 37 Муну угушканда, алардын жүрөгүнө канжар сайылгандай 
болду. Ошондо алар Петирден жана башка элчилерден: «Агайын-
туугандар! Эми биз эмне кылышыбыз керек?» – деп сурашты.

Hebrews 4:2 Аларга жарыяланган сыяктуу эле, Жакшы Кабар бизге да 
жарыяланды. Ишеним менен кабыл алышпагандыктан, аларга өздөрү 
уккан сөз пайда алып келген жок.

Жеремия 24:7 Мен аларга Менин Теңир экенимди биле турган жүрөк 
берем, ошондо алар Менин элим болушат, Мен болсо алардын Кудайы 
болом. Анткени алар Мага чын жүрөктөн кайрылышат».

Элчилер 16:14 Алардын арасында Тиатира шаарынан келген, кочкул кызыл 
кездеме менен соода кылган Лидия деген аял айтылып жаткан сөздөрдү 
угуп отурган. Ал Кудайды урматтаган аял эле. Пабылдын айткан 
сөздөрүн түшүнүшү үчүн, Теңир анын жүрөгүн ачты.

Матай 13:14,15 Ышайанын алар жөнүндө айткан бул пайгамбарчылыгы 
аткарылып жатат: “Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок 
түшүнбөйсүңөр; көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. 15 



Анткени бул элдин көкүрөгү сокур болуп калган, кулагын жаап, көзүн 
жуумп алган, ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, 
түшүнүшпөйт жана айыгыш үчүн Мага кайрылышпайт”.

Иcаия 6:9,10 Анан Ал мындай деди: «Бар, бул элге мындай деп айт: 
Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр, көзүңөр менен 
карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. 10 Анткени бул элдин жүрөгүн май 
басып калган, кулагын жаап, көзүн жумуп алган, ошондуктан алардын 
көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, жүрөктөрү менен түшүнүшпөйт жана 
айыгыш үчүн Мага кайрылышпайт».

Марк 4:11,12 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: «Силерге Асман 
Падышачылыгынын жашыруун сырын билүү мүмкүнчүлүгү берилди, ал 
эми сырттагыларга бардык нерсе үлгү-насаат аңгемелер менен айтылат. 
12 Анткени алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса да 
түшүнүшпөйт, кайрылышпайт, кечирим алышпайт».

Жахан 12:39,40 Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ышайа мындай деп 
да айткан: 40 «Алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп 
калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш 
үчүн, Мага кайрылышпайт».

Рим 11:7,8 Анда эмне дейбиз? Ысрайыл эли издегенине жеткен жок, 
тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш 
болуп калды. 8 Бул жөнүндө Ыйык Жазууда: «Кудай аларга туйбастык 
рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди, ушул күнгө чейин ушундай», – 
деп жазылган.

2 Салоника 2:10,11 куткара турган чындыкты сүйбөгөндүктөрү үчүн өлүмгө 
дуушар боло тургандарды адаштыруучу азгырыктар менен коштолот. 11 
Ошондуктан жалган нерселерге ишениши үчүн, Кудай аларга 
адаштыруучу күч жиберет.

Матай 13:18-23 Эмесе, себүүчү жөнүндөгү үлгү-насаат аңгеменин маанисин 
угуп алгыла. 19 Асман Падышачылыгы жөнүндөгү сөздү угуп, бирок 
түшүнбөгөн адамга амалкөй келет да, анын жүрөгүнө себилгенди уурдап 
кетет. Жол боюна түшкөн үрөн мына ушуну билдирет. 20 Таштак жерге 
түшкөн үрөн муну билдирет: адам сөздү угат да, дароо кубаныч менен 
кабыл алат. 21 Бирок сөз анын жүрөгүндө терең тамырлай 
албагандыктан, ал адам туруксуз болот. Сөз үчүн кайгы же куугунтук 
болгондо, ал дароо баш тартып кетет. 22 Тикенектин арасына түшкөн 
үрөн муну билдирет: адам сөздү угат, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү жана 
байлыкка азгырылуу сөздү басып салат да, сөз жемиш бербей калат. 23 
Жакшы жерге түшкөн үрөн сөздү угуп, түшүнгөн адамды билдирет. Ал 
жүз эсе, же алтымыш эсе, же отуз эсе түшүм берет».

2 Коринф 3:15,16 Муса пайгамбардын китептерин окуп жатышкан алардын 
жүрөктөрүндө ушул күнгө чейин жабуу бар. 16 Бирок Теңирге 
кайрылышканда, ал жабуу алынат.



Иcаия 30:28 Анын деми ташыган суудай, ал моюнга чейин көтөрүлүп, 
элдерди алсырата сапырган ташкын суудай. Ошондо элдердин 
ооздорунда адашууга багыттаган ооздук болот. 

Ошуя 11:3-7 Мен Өзүм Эпрайымга басканды үйрөткөм, аны Өз колума 
салып көтөрүп жүргөм, алар болсо өздөрүн айыктырып турган Мен 
экенимди билишкен жок. 4 Мен аларды адамдык байланыш менен, сүйүү 
байланышы менен алып жүрдүм, Мен алар үчүн алардын ооздугун алып 
салган кишидей болдум, эңкейип, аларга тамак берип турдум. 5 Ал 
Мисирге кайра барбайт, бирок Ашур анын падышасы болот, анткени 
алар Мага кайрылууну каалашкан жок. 6 Ошон үчүн анын шаарларына 
кылыч шилтенет, дарбазаларын талкалайт, аларды өздөрүнүн жаман 
ойлору үчүн жеп жутат. 7 Менин элим Менден баш тартканын койгон жок, 
аны жогору жакка чакырышса да, алардын ичинен эч ким көтөрүлгөн 
жок.

Элчилер 26:18 алар көздөрү ачылып, караңгылыктан жарыкка жана 
шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга бурулушу үчүн, Мага 
ишенүү аркылуу күнөөлөрү кечирилип, ыйыктар менен бирге мураска ээ 
болушу үчүн, Мен азыр сени аларга жиберем”, – деп жооп берди.

2 Тимотей 2:24-26 Теңирдин кулуна урушуп-талашууга болбойт, 
тескерисинче, ал бардыгына кичи пейилдик менен мамиле кылуусу, 
үйрөтүүгө жөндөмдүү жана сабырдуу болуусу зарыл.  25 Каршы 
чыккандарга момундук менен насаат айтышы керек. Чындыкты таанып 
билиши үчүн, Кудай аларды тобо кылдырар, 26 алар өзүнүн эркине баш 
ийдирүү үчүн туткундап алган шайтандын торунан бошонушар.

Аян 3:17-19 Анткени сен: "Мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж 
эмесмин", – деп айтып жатасың. Бирок сен өзүңдүн бактысыз, аянычтуу, 
жакыр, сокур жана жылаңач экендигиңди билбейсиң. 18 Мен сага 
мындай кеңеш берем: байышың үчүн, сен Менден отко тазаланган 
алтын сатып алгын; жылаңач этиң көрүнбөш үчүн, Менден ак кийим 
сатып алып кий; көзүң көрүш үчүн, Менден көздүн майын сатып алып, 
көзүңө сыйпа. Мен кимди сүйсөм, ошолорду ашкерелеп, жазалайм. 
Ошондуктан тырышчаак бол жана тобо кыл.

2 Коринф 7:10 Себеби Кудайга жаккан кайгы тобо кылып куткарылууга 
алып келет, ал эми бул дүйнөнүкүндөй кайгы өлүмгө дуушар кылат.

1 падыша 18:37 Уга көр мени, Теңир, уга көр мени! Ушул эл, Теңир, Сенин 
Кудай экениңди билсин, Сен алардын жүрөгүн Өзүңө бурасың».

2 Коринф 4:4 Кудайдын бейнеси болгон Машайактын даңкын жарыялаган 
Жакшы Кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн, бул дүйнөнүн төрөсү 
ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон.

Лука 8:11-15 Бул үлгү-насаат аңгеменин мааниси мындай: үрөн – Кудайдын 
Сөзү. 12 Жол боюна түшкөн үрөндөр сөздү уккан адамдарды билдирет, 
бирок кийин шайтан келет да, алар ишенбесин, куткарылбасын деп, 



жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. 13 Таштак жерге түшкөн үрөндөр сөздү 
угуп, кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры 
жок болгондуктан, убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден 
четтеп кетишет. 14 Ал эми тикенектин арасына түшкөн үрөндөр сөздү 
угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басары 
менен түйшүккө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун ыракатына 
берилип кетишет. 15 Жакшы жерге түшкөн үрөндөр болсо мындай 
адамдарды билдирет: алар сөздү угуп, жакшы, таза жүрөктөрүндө 
сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет». Ыйса муну айткандан 
кийин, үнүн бийик чыгарып, мындай деди: «Кимдин кулагы бар болсо, ал 
уксун!

Элчилер 15:11 Бирок биз Теңирибиз Ыйса Машайактын ырайымы менен 
алар сыяктуу эле куткарыларыбызга ишенебиз».

Рим 8:13 Анткени күнөөкөр табиятыңардын каалоосу боюнча жашасаңар, 
анда өлөсүңөр. Ал эми күнөөкөр табияттын иштерин Рухтун жардамы 
менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар.
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