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Эфеслеләргә 2:2  Шул вакытта сез бу дѳньядагы явыз гадәтләргә, һавадагы
рухи кѳчләр белән идарә итүчегә, Иећоваһыга итагать итмәүче кешеләрдә
хәзер гамәл кылучы рухка буйсынып яшәдегез.

Маттай  6:10  Синењ  Патшалыгыњ  килсен,  Күктәге  кебек,  ђирдә  дә  Синењ
ихтыярыњ гамәлгә ашсын.

Лүк 22:42 һәм әйтте: – Йа, Ата! Әгәр теләсәң, бу газаплар касәсен Миннән
кире алчы. Хәер, Минем ихтыярым түгел, Синең ихтыярың булсын.

Яхъя 16:7-9 Әмма Мин хак сүз әйтәм: Минем китүем сезнең ѳчен хәерлерәк.
Чѳнки  Мин  китмәсәм,  сезгә  Яклаучы-Юатучы  килмәячәк,  ә  китсәм,  Мин
Аны  сезгә  җибәрәчәкмен. 8  Ул  килгәч,  дѳньяны  гѳнаһка,  хаклыкка  һәм
хѳкемгә карата фаш итәчәк: 9  гѳнаһка карата, чѳнки кешеләр Миңа иман
итмиләр;

2  Тимутегә  2:10  Шуңа  күрә,  Иећоваһы  сайлап  алганнар  хакына,  алар  да
Мәсих Гайсә биргән котылуны һәм шуның белән бергә мәңгелек дан алсын
ѳчен, мин барына да түзәм.

Римлыларга  15:20,21  Ә  башка  берәү  салган  нигезгә  кормас  ѳчен,  мин
һәрвакыт  Яхшы хәбәрне  Мәсихнең  исеме  билгеле  булмаган  урыннарда
белдерергә  тырыша  идем. 21  Изге  язмада  язылганча: «Аның  хакында
ишетмәгән кешеләр күрәчәкләр һәм ишетмәгәннәр аңлаячаклар»,  –  дип
эшләдем.

Рәсүлләр 2:36,37  Шулай итеп, бѳтен Исраил халкы яхшы белсен: Иећоваһы
сез хачка кадаклаган бу Гайсәне Раббы һәм Мәсих итте, – диде Петер. 37
Тыңлаучылар ишеткән бу сүзләр йѳрәкләренә барып кадалды: – Туганнар,
безгә  нәрсә  эшләргә  соң  инде?  –  диделәр  алар  Петергә  һәм  башка
рәсүлләргә.

Еврейләргә 4:2 Шушы соңгы кѳннәрдә Ул безгә бѳтен нәрсәнең варисы итеп
куйган Улы аша сѳйләде. Иећоваһы галәмне Улы аша барлыкка китерде.

Иремия 24:7 -  Маттай  22:37  – «Раббы Иећоваһыңны бѳтен йѳрәгең, бѳтен
җаның һәм бѳтен акылың белән ярат», – диде Гайсә. –

Рәсүлләр  16:14  Анда  Түәтәйрә  шәһәрендә  куе  кызыл  тѳстәге  кыйммәтле
тукымалар  сатучы,  Иећоваһыны  хѳрмәт  итә  торган  Лудия  исемле  бер
хатын бар иде. Паул сѳйләгән сүзләргә Раббы аның йѳрәген ачты.

Маттай 13:14-16 Шулай Ишагыйянең пәйгамбәрлек сүзләре аларда тормышка
ашты: «Тыңлап-тыңлап  та,  аңламассыз, Карап-карап  та,  күрмәссез. 15
Чѳнки  бу  халыкның  йѳрәген  май  баскан. Кѳчкә  генә  ишетә  колаклар,
Күзләрен  дә  алар  йомганнар. Әгәр  шулай  булмаса, Күзләре  белән
күрерләр, Колаклары белән ишетерләр иде. Йѳрәкләре белән аңларлар,
Миңа таба борылырлар Һәм Мин аларны савыктырыр идем». 16  Ләкин
сезнең  күзләрегез  бәхетле,  чѳнки  алар  күрәләр,  колакларыгыз  бәхетле,
чѳнки алар ишетәләр.



Ишагыйя 6:9,10 -  Рәсүлләр  28:27  Чѳнки бу халыкның йѳрәген май баскан.
Кѳчкә  генә  ишетә  колаклар, Күзләрен  дә  алар  йомганнар. Әгәр  шулай
булмаса, Күзләре  белән  күрерләр, Колаклары  белән  ишетерләр  иде.
Йѳрәкләре  белән  аңларлар, Миңа  таба  борылырлар Һәм  Мин  аларны
савыктырыр идем».

Марк 4:11,12  –  Иећоваһы  Патшалыгының  серләре  сезгә  ачылган,  –  диде
Гайсә аларга, – ә башкаларга, тышта торганнарга, кинаяле хикәяләр белән
әйтелә. 12 «Иећоваһыга борылып кичерелмәсеннәр ѳчен, Карап-карап та,
күрмәсеннәр, Тыңлап-тыңлап та, аңламасыннар».

Яхъя 12:39,40 Алар иман китерә алмадылар, чѳнки Ишагыйя әйткәнчә: 40 «Ул
аларның күзләрен күрмәс итте, йѳрәкләрен таш кебек катырды; Югыйсә
алар  күзләре  белән  күрерләр, йѳрәкләре  белән  аңларлар, Миңа  таба
борылырлар һәм Мин аларны савыктырыр идем».

Римлыларга  11:7,8  Алайса  нәрсә  соң?  Исраил  эзләгәненә  ирешмәде,  ә
сайланганнар аны алдылар,  башкалар исә туң  күңеллегә әйләнделәр. 8
Изге язмада язылганча: «Бүгенге кѳнгә кадәр Иећоваһы аларны сизмәүчән
итте, аларга күрми торган күзләр һәм ишетми торган колаклар бирде».

2  Тессалуникәлеләргә 2:10,11  Һәртѳрле  явыз  ялганнарны  һәлакәткә
баручыларга  каршы  кулланыр.  Алар  һәлакәткә  баралар,  чѳнки  алар
үзләрен коткара алырдай хакыйкатьне яратудан баш тарттылар. 11  Шуңа
күрә, Иећоваһы аларга зур ялгышу җибәрер, һәм алар ялганга ышанырлар.

Маттай  13:18-23  Шулай  итеп,  чәчүче  хакындагы  кинаяле  хикәянең  нәрсә
аңлатканын тыңлагыз. 19  Патшалык хакындагы сүзне тыңлаучы һәм аны
аңламаучы һәркемнең йѳрәгенә чәчелгәнне шайтан килеп алып китә. Бу –
юл буена чәчелгән орлык. 20  Ташлы урынга чәчелгән орлык исә,  сүзне
ишетү белән, аны шунда ук шатланып кабул итүче кеше ул. 21 Әмма аның
тамыры булмаганлыктан,  ул  сүзне вакытлыча гына тота.  Сүз аркасында
кайгы яки эзәрлекләүләр булса, ул бик тиз чигенә. 22 Күгәнлеккә чәчелгәне
исә – ул сүзне ишетүче кеше, әмма тормыш мәшәкатьләре һәм байлыкка
кызыгу  сүзне  басып  китә  һәм  ул  уңыш  бирми. 23  Уңдырышлы  җиргә
чәчелгәне – сүзне ишетеп, аны аңлаучы кеше, ул җимеш бирә һәм уңышы
йѳзләтә, алтмышлата һәм утызлата була.

2  Кѳринтлеләргә  3:15,16  Бүгенге кѳнгә кадәр,  Муса  кануны укылган  саен,
аларның күңелләрендә бѳркәнчек ята. 16 Әмма Раббыга мѳрәҗәгать иткән
чакта, бу бѳркәнчек алына.

Ћошея 11:3-7 -  Маттай  11:28-30  Авырлыктан җәфа чигүчеләр, һәммәгез дә
Миңа  килегез.  Мин  сезгә  тынычлык  бирермен. 29  Минем  камытымны
үзегезгә киегез һәм Миннән ѳйрәнегез, чѳнки Мин – юаш, басынкы күңелле;
һәм сез тынычлык табарсыз. 30 Чѳнки Минем камытым уңайлы һәм йѳгем
җиңел!

Рәсүлләр 26:18  Гѳнаһлары кичерелсен ѳчен, Миңа булган иман аркылы изге
ителгәннәр арасында урын алсыннар ѳчен син аларның күзләрен ачарга,
аларны  караңгылыктан  яктылыкка,  шайтан  хакимиятеннән  Иећоваһыга
таба борырга тиешсең», – диде миңа Раббы.



2  Тимутегә  2:24-26  Раббы  колы  исә  бәхәсләшергә  тиеш  түгел,  әмма
һәммәсенә дә ягымлы булырга, оста итеп ѳйрәтүче һәм сабыр булырга, 25
ѳйрәтүләргә  карышучыларга  басынкылык  белән  үгет-нәсыйхәт  бирергә
тиеш. Бәлки Иећоваһы аларга хакыйкатьне танып белүгә алып килә торган
тәүбә бирер, 26 бәлки алар акылга утырырлар һәм иблис үзенең ихтыярын
үтәсеннәр ѳчен эләктергән тозактан котылып калырлар.

Ачылыш 3:17-19  Син: „Мин бай һәм баедым, һичбер нәрсәгә мохтаҗлыгым
юк",  –  дисең.  Әмма  син  үзеңнең  барысыннан  да  бәхетсез,  мескен,
фәкыйрь, сукыр һәм ялангач булуыңны аңламыйсың. 18 Шуңа күрә, үзеңә,
баер  ѳчен,  Миннән  утта  чистартылган  алтын,  ялангачлыгыңның
мәсхәрәлеге  ачылмасын  ѳчен,  киенергә  ак  кием,  һәм,  күзләрең  күрсен
ѳчен,  сѳртергә  күз  мае сатып алырга  киңәш итәм.19  Мин Үзем яраткан
һәркемнең  гаебен  фаш  итәм  һәм  аны  тәртипкә  ѳйрәтәм.  Шулай  итеп,
тырышлык күрсәт һәм тәүбә ит.

2 Кѳринтлеләргә 7:10 Чѳнки Иећоваһы ихтыяры белән кѳенү котылуга илтүче
тәүбәгә китерә; моңа үкенергә кирәкми,  ә инде бу дѳнья китергән кѳенү
үлемгә китерә.

1 Патшасы 18:37 - God turned heart back to God
2 Кѳринтлеләргә 4:4  Бу гасырның илаһы имансызларның акылын томалады,

һәм  алар  күзгә  күренмәс  Иећоваһының  чагылышы  булган  Мәсих  даны
турындагы Яхшы хәбәрнең яктылыгын күрмиләр.

Лүк 8:11-15 Кинаяле хикәянең исә мәгънәсе менә шундый: орлык – Иећоваһы
сүзе. 12  Орлыкларның юл буена тѳшүе: кешеләр сүзне ишетәләр, әмма
иблис  килә  һәм,  сүзне  ишеткән  кешеләр  ышанып  котылмасын  ѳчен,
аларның  күңелләрендәге  сүзне  алып  китә. 13  Орлыкларның  ташлы
туфракка  тѳшүе  исә:  кешеләр  сүзне  ишетәләр,  аны  шатланып  кабул
итәләр,  әмма  тамырлары  булмаганлыктан,  ышанулары  кыска  вакытлы
була, һәм алар сынау вакытында чигенәләр. 14 Ә орлыкларның күгәнлеккә
тѳшүе:  кешеләр  сүзне  ишетә,  ләкин  тормыштагы  тѳрле  мәшәкатьләр,
байлык  һәм  ләззәтләр  аларны  басып  китә  һәм  андый  кешеләрнең
җимешләре  ѳлгерми. 15  Ә  орлыкларның  уңдырышлы җиргә  тѳшүе  исә:
сүзне ишетеп, ихластан һәм яхшы күңел белән ул сүзне тотучы кешеләр.
Андыйлар, түземлелек күрсәтеп, җимеш бирәләр.

Рәсүлләр  15:11  Ә  бит  без дә,  алар кебек үк,  Гайсә Раббының мәрхәмәте
аркылы котылганыбызга инанабыз.

Римлыларга 8:13  Кешелек табигате буенча яшәсәгез, сез үләчәксез; ә инде
гѳнаһлы эшләрегезне Изге Рух кѳче белән үтерәсез икән, сез яшәячәксез.
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