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Эфсӯсиён 2:2 Дар онҳо шумо мувофиқи давраи ин олам ва иродаи мире ки 
дар ҳаво ҳукмрон аст, яъне он рӯҳе ки ҳоло дар писарони исьён амал 
мекунад, зиндагӣ мекардед.

Матто 6:10 "Малакути Ту биёяд; иродаи Ту,  чунон ки дар осмон аст,  дар 
замин ҳам ба амал ояд;

Луқо 22:42 «Эй Падар! Агар бихоҳй, ин косаро аз Ман бигзарон; лекин на 
иродаи Ман, балки иродаи Ту бигзор ба амал ояд».

Юҳанно 16:7-9  «Лекин ба шумо рост мегӯям:  рафтани Ман барои шумо 
беҳтар аст; зеро ки агар Ман наравам, Пуштибон назди щумо нахоҳад 
омад; ва агар биравам, Ӯро назди шумо мефиристам, 8 «Ва чун Ӯ ояд, 
ҷаҳонро бар гуноҳ ва бар адолат ва бар доварй мулзам ҳоҳад кард. 9 
«Бар гуноҳ, зеро ки ба Ман имон намеоваранд;

2  Тимотиюс 2:10 Бинобар ин ман ба ҳар чиз ба хотири баргузидагон сабр 
мекунам, то ки онҳо низ ба наҷоте ки дар Исои Масеҳ аст, бо ҷалоли 
абадӣ ноил шаванд.

Румиён 15:20,21 Дар айни ҳол ман саъю кӯшищ намудаам на дар он ҷойҳое 
ки  исми  Масеҳ  машҳур  аст,  башорат  бидиҳам,  то  ки  бар  таҳурсии 
дигарон бино накунам, 21 Балки, чунон ки навишта шудааст: "Онҳое ки 
хабари Ӯро наёфтаанд, хоҳанд дид, ва онҳое ки нашунидаанд, хоҳанд 
фаҳмид".

Аъмоли 2:36,37  «Пас,  эй  тамоми  хонадони  Исроил,  яқинан  бидонед,  ки 
Худо  Ҳамин  Исоро,  ки  шумо  маслуб  кардед,  Худованд  ва  Масеҳ 
гардондааст». 37 Чун шуниданд, дилреш шуда, ба Петрус ва ҳаввориёни 
дигар гуфтанд: «Эй бародарон, мо акнун чӣ кунем?»

Ибриён 4:2  Зеро ки башорат ба мо низ, чунон ки ба онҳо, мавъиза карда 
шуд;  аммо ба онҳо каломе ки шуниданд, фоидае набахшид, чунки бо 
имони шунавандагон напайваст.

Ирмиё 24:7 -  Матто 22:37  Исо ба вай гуфт:  «"Худованд Худои худро бо 
тамоми дили ту ва бо тамоми ҷони ту ва бо тамоми ҳуши ту дӯст бидор".

Аъмоли 16:14  Лидия ном занаки худопарасти арғувонфурӯш, ки аз шаҳри 
Тиётира буд, гуфтугӯи моро гӯш мекард; Худованд дили ӯро кушода буд, 
то ки суханони Павлусро бишнавад.

Матто 13:14-16 «Ва дар ҳаққи онҳо нубуввати Ишаъё ба амал меояд, ки 
гуфтааст:  "Бо  гӯшҳои  худ  хоҳед  шунид,  вале  нахоҳед  фаҳмид;  бо 
чашмҳои худ нигоҳ хоҳед кард, вале нахоҳед дид; 15 "Зеро ки дили ин 
мардум  сангин  ва  гӯшҳошон  вазнин  шудааст,  ва  чашмони  худро 
бастаанд, мабодо бо чашмон бубинанд ва бо гӯшҳо бишнаванд ва бо 
дилҳо бифаҳманд ва  ручӯъ  кунанд,  ва  Ман онҳоро шифо диҳам".  16 
«Лекин  хушо  чашмони  шумо,  ки  мебинанд,  ва  гӯшҳои  шумо,  ки 
мешунаванд;



Ишаъё 6:9,10 -  Аъмоли 28:27 "Зеро ки дили ин қавм саҳт ва гӯшҳошон 
вазнин ва чашмҳошон баста шудааст, мабодо бо чашмҳо бубинанд ва бо 
гӯшҳо бишнаванд ва бо дил бифаҳманд ва руҷӯъ кунанд, то ки онҳоро 
шифо баҳшам".

Марқус 4:11,12  Ва ба  онҳо  гуфт:  «Ба шумо донистани асрори Малакути 
Худо ато шудааст, лекин ба онҳое ки дар берунанд, ҳама чиз бо масалҳо 
мешавад, 12  «Ба тавре ки онҳо бо чашмҳои худ нигоҳ мекунанд, вале 
намебинанд,  бо гӯшҳои худ  мешунаванд,  вале намефаҳманд,  мабодо 
ручӯъ кунанд, ва гуноҳҳои онҳо омур^ида шавад».

Юҳанно 12:39,40 Бинобар ин натавонистанд имон оваранд, чунон ки Ишаъё 
боз  гуфтааст:  40  «Чашмони  онҳоро  нобино  ва  дилҳои  онҳоро  сахт 
гардондааст, то бо чашмони худ набинанд ва бо дилҳои худ нафаҳманд 
ва руҷӯъ накунанд, то ки Ман онҳоро шифо диҳам».

Румиён 11:7,8 Пас чӣ гӯем? Исроил он чиро, ки толиб буд, ба даст наовард. 
Аммо баргузидагон ба даст оварданд, ва касони боқй сангдил шуданд, 8 
Чунон ки навишта шудааст:  "Худо ба онҳо рӯҳи хоби гаронро дод, ва 
чашмоне ки намебинанд, ва гӯшҳое ки то имрӯз намешунаванд".

2  Таслӯникиён 2:10,11  Ва  бо  ҳар  навъ  талбиси  ноҳаққӣ  дар  вуҷуди 
нобудшавандагон барои он ки онҳо Муҳаббати ростиро қабул накарданд, 
то  ки  наҷот  ёбанд.  11  Ва  ба  ин  сабаб  Худо  ба  онҳо  неруи 
гумроҳкунандаро мефиристад, то ки ба дурӯғ имон оваранд, 12 То ҳамаи 
онҳое  ки  ба  ростӣ  имон  наоварданд,  балки  ноҳаққиро  дӯст  доштанд, 
маҳкум гарданд.

Матто 13:18-23 «Пас шумо маънои масали корандаро бишнавед: 19  «Ҳар 
кӣ каломи Малакутро бишнавад, ва нафаҳмад, иблис назди вай омада, 
он чиро, ки дар дили вай кошта щудааст, мерабояд: ин ҳамон аст, ки дар 
канори роҳ кошта шудааст. 20 «Ва кошташуда дар санглох он кас аст, ки 
каломро мешунавад ва дарҳол бо шодӣ қабул мекунад; 21  «Лекин дар 
худ  реша надорад ва  ноустувор аст  ва  чун  аз  боиси калом азияте ё 
таъқиботе рӯй диҳад, дарҳол ба васваса меафтад. 22  «Ва кошташуда 
дар миёни хорҳо он кас аст, ки каломро мешунавад, лекин андешаҳои 
дуньёй ва ҳирси сарват каломро пахш мекунад, ва он бесамар мегардад. 
23  «Ва кошташуда дар хоки нағз он кас аст, ки каломро мешунавад ва 
мефаҳмад  ва  бор  ҳам меоварад:  баъзе  сад  баробар,  баъзе  шаст  ва 
баъзе сӣ».

2 Қӯринтиён 3:15,16 То имрӯз, вақте ки онҳо Мусоро мехонанд, парда бар 
дилашон гузошта шудааст; 16 Аммо вакте ки ба Худованд рӯ меоваранд, 
парда бардошта мешавад.

Хушаъ 11:3-7 -  Матто 11:28-30 «Назди Ман оед, эй ҳамаи заҳматкашон ва 
гаронборон, ва Ман ба шумо оромӣ хоҳам бахшид; 29  «Юғи Маро ба 
гардани  худ  гиред  ва  аз  Ман  таълим  ёбед,  зеро  ки  Ман  ҳалим  ва 
фурӯтан ҳастам, ва ҷонҳои шумо оромӣ хоҳад ёфт; 30  «Зеро юғи Ман 
ҳуш ва бори Ман сабук аст».

Аъмоли 26:18  "То  ки  чашмони  онҳоро  воз  кунй,  ва  онҳо  аз  зулмот  ба 



рӯшноӣ  бароянд  ва  аз  чанголи  шайтон  раҳо  шуда,  ба  Худо  руҷӯъ 
намоянд ва ба василаи имоне ки ба Ман меоваранд, омурзиши гуноҳҳо 
ва насибе дар миёни муқаддасон пайдо кунанд".

2 Тимотиюс 2:24-26 Лекин бандаи Худованд набояд ҷанҷол кунад, балки бо 
ҳама меҳрубон, омӯзгор ва сабур бошад, 25 Бо фурӯтанй мухолифонро 
насиҳат  диҳад,  ки  шояд  Худо  ато  фармояд,  ки  онҳо  тавба  карда,  ба 
дониши ростӣ бирасанд 26 Ва аз доми иблис раҳоӣ ёбанд, ки вай онҳоро 
асири иродаи худ гардондааст.

Ваҳйи 3:17-19  "Зеро  ки  ту  мегӯӣ:  «Ман  сарватдор  ҳастам,  сарват  ғун 
кардаам ва ба ҳеҷ чиз эҳтиёҷ надорам»; аммо намедонй, ки ту бадбахт 
ва  ҳақир ва  мкскин ва  нобино ва  бараҳна ҳастӣ.  18  "Ба  ту маслиҳат 
медиҳам,  ки  аз  Ман  тиллои  дар  оташ  сурхшударо  бихарй,  то  ки 
сарватдор  шавӣ;  ва  либоси  сафедро,  то  ки  бипӯшӣ,  ва  расвоии 
бараҳнагии ту аён нашавад; ва сурмаро, то ки ба чашмони худ кашида, 
бино шавӣ. 19 "Ҳар киро Ман дӯст дорам, мазаммат мекунам ва ҷазо 
медиҳам. Пас ғаюр бош ва тавба кун.

2 Қӯринтиён 7:10  Зеро ғаме ки Худо додааст, тавбаро дар роҳи наҷот ба 
амал меоварад, ки аз он пушаймонӣ нест, лекин ғами дуньёвӣ мамотро 
ба амал меоварад.

1 Bakonzi 18:37 - God turned their heart back to Him.
2  Қӯринтиён 4:4  Барои  беимонҳое  ки  худои  ин  дуньё  зеҳнашонро  кунд 

кардааст, то ки нури башорати ҷалоли Масеҳ, ки Ӯ сурати Худост, барои 
онҳо надурахшад.

Луқо 8:11-15 «Чшак маънои ин масал: тухм каломи Худост. 12 «Афтода дар 
канори  роҳ  касоне  мебошанд,  ки  каломро  мешунаванд,  лекин  баъд 
иблис омада, онро аз дили онҳо мерабояд, мабодо онҳо имон оварда, 
наҷот ёбанд; 13 «Афтода бар сашлох касоне мебошанд, ки чун каломро 
бишнаванд, бо шодӣ қабул мекунанд, лекин реша надоранд, ва муддате 
имон  доранд,  ва  дар  вакти  озмоиш ақиб  мераванд;  14  «Афтода  дар 
миёни  хорҳо  касоне  мебошанд,  ки  каломро  мешунаванд,  вале 
андешаҳо,  сарват  ва  кайфу сафои зиндагӣ  онҳоро  пахш мекунад,  ва 
онҳо  самаре  намеоваранд;  15  «Ва  афтода  дар  хоки  нағз  касоне 
мебошанд, ки каломро шунида, дар дшщ нек ва пок нигоҳ медоранд ва 
бо сабр самар меоваранд.

Аъмоли 15:11  «Лекин мо ба файзи Исои Масеҳи Худованд эътиқод дорем 
ва наҷот меёбем, ҳамчунон ки онҳо низ».

Румиён 8:13 Зеро ки агар шумо ба ҳасби ҷисм зиндагӣ кунед, албатта хоҳед 
мурд;  аммо  агар  аъмоли  ҷисмониро  ба  воситаи  Рӯҳ  бикушед,  зинда 
хоҳед монд.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


