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Misirdən  çıxış 15:9  Düşmən dedi: “İzləyim,  çatıb  qənimət  paylayım: Bundan
canım doyacaq, Qılıncımla onları məhv edəcəyəm”.

Misirdən  çıxış 18:21  Bütün  xalq  arasından  bacarıqlı,  Jehovahdan  qorxan,
etibarlı,  haram qazanca nifrət edən adamları seç. Onları minbaşı, yüzbaşı,
əllibaşı, onbaşı təyin et ki,

Misirdən çıxış 20:14 Zina etmə.
Misirdən çıxış 20:17 Heç kimin evinə tamah salma. Heç kimin arvadına, quluna,

qarabaşına, öküzünə, eşşəyinə – heç bir şeyinə tamah salma».
Nömrələr 11:4 Xalqın  arasında olan alçaq yadellilərin  iştahası  ifrat  dərəcədə

artdı. İsrail övladları da yenə ağlayıb dedilər: «Kaş ki yeməyə ətimiz olaydı!
Qanunun  Təkrarı  5:21  Heç  kimin  arvadına  tamah  salma.  Heç  kimin  evinə,

tarlasına,  quluna,  qarabaşına,  öküzünə,  eşşəyinə  –  heç  bir  şeyinə  tamah
salma”.

Qanunun  Təkrarı  12:20  Jehovahınız  Rəbbin  sizə  vəd  etdiyi  kimi  sərhədinizi
genişləndirəndə ət yemək istəyərək “gəlin ət yeyək” desəniz, ürəyiniz istəyən
qədər ət yeyə bilərsiniz.

Qanunun Təkrarı 22:22 Kim başqasının arvadı ilə yataqda tutulsa, o zaman o
kişi və qadın – hər ikisi öldürülsün. Beləliklə, İsraildən pisliyi atın.

Yeşua 7:21 talan malından Babil malı olan gözəl bir paltar, iki yüz şekel gümüş
və ağırlığı əlli şekel olan bir qızıl külçə görəndə onlara tamah salıb götürdüm.
Budur,  ən  altda  gümüş  olmaqla  hamısını  çadırımın  ortasında  torpağa
basdırmışam».

Zəbur 10:3 Pis insan könlünün istəkləri ilə fəxr edir, Acgöz Rəbbə xor baxır, Ona
küfr edir.

Zəbur 78:18 İştahaları artdı, yemək tələb etdilər, Ürəklərində Jehovahı sınağa
çəkdilər. 30 Lakin iştahaları qurtarmamış, Yemək ağızlarında olarkən

Zəbur  81:12  Onların  inadkar  qəlblərinə  izin  verdim  ki, Necə  istəyirlər,  elə
gəzsinlər.

Zəbur  106:14  Onlar  səhrada  iştahaya  düşdülər, Çöllükdə  Jehovahı  sınağa
çəkdilər.

Zəbur 119:36 Qəlbimi haram qazanca deyil, Göstərişlərinə tərəf yönəlt.
Məsəlləri 1:19 Tamahkarın yolu həmişə belədir, Tamahı onun canını alar.
Məsəlləri 6:25 Onun gözəlliyinə aşiq olma, Onun kirpiklərinin əsiri olma.
Məsəlləri  15:27  Tamahkar  külfətini  əzaba  salar,  Rüşvətə  nifrət  edənin  ömrü

uzun olar.
Məsəlləri 21:25,26 Tənbəlin arzusu onu ölümə aparır, Çünki əlləri zəhmətdən

qaçır. 26 Tənbəl bütün gün çox şey arzulayar, Salehsə əsirgəmədən azuqə



paylayar.
Məsəlləri 28:16 Dərrakəsiz hökmdar qəddar, zülmkar olar, Haram qazanca nifrət

edənin ömrü uzanar.
Yeşaya  56:11 Acgöz, azğın köpəklərdir bunlar, Axmaq çobanlardır bunlar! Hər

kəs öz yolu ilə gedir, Hər biri öz xeyrini güdür!
Yeşaya  57:17  Tamahkarlıq  günahına  görə Qəzəblənib  xalqı  cəzalandırdım,

Hiddətlənib üzümü ondan döndərdim. O da inad edib öz yolu ilə getdi.
Yeremya 6:13 «Ona görə ki böyüyündən kiçiyinə qədər Hər kəs haram qazanc

dalınca qaçır. Peyğəmbərdən kahinə qədər hər kəs hiylə qurur.
Yeremya 22:17 Ancaq sənin gözlərin və ürəyin Öz haram qazancında, Tökmək

istədiyin günahsız qanda, Etmək istədiyin qəddarlıqda, Zorakılıqda qalıb».
Yeremya 51:13 Ey axar suların sahilində yaşayanlar, Çoxlu xəzinələri olanlar,

Axırınız gəldi, Vaxtınız yetişdi».
Yezekel  6:9  Sizin  qaçıb-qurtaranlarınız  aralarına  sürgün  edildikləri  millətlər

arasında Məni yada salacaq. Mənə xəyanət edən ürəklərinə, bütlərə dikdikləri
xəyanətkar  gözlərinə  görə  pərt  oldum.  Etdikləri  pisliklərdən,  bütün  iyrənc
işlərindən ötrü öz-özlərindən ikrah edəcəklər.

Yezekel 14:4,5 Buna görə də onlara müraciət edib söylə ki,  Xudavənd Rəbb
belə deyir:  “İsrail  nəslindən kimsə öz bütlərinə könül verib təqsir  etməsinə
bais olan şeyə səcdə etsə və peyğəmbərə müraciət  etsə,  Mən Rəbb ona
bütlərinin çoxluğuna görə cavab verəcəyəm. 5 Ona görə ki bütlərindən ötrü
Mənə yad olan bütün İsrail nəslinin ürəyini yenidən Özümə cəlb edim”.

Yezekel 22:12 Sənin içində qan tökmək üçün rüşvət alırlar. Sələm və müamilə
ilə pul verirsən, zorakılıqla qonşularından haqsız muzd alırsan. Beləcə Məni
unutdun” Xudavənd Rəbb belə bəyan edir. 

Yezekel  33:31  Xalq  hər  vaxt  olduğu  kimi  sənin  yanına  gəlir.  Mənim xalqım
olduqları halda önündə oturur, sözlərinə qulaq asır, amma dediklərini etmirlər.
Dilləri  ilə  səmimi  olduqlarını  iddia  edirlər,  ancaq  ürəkləri  haram  qazanc
dalınca gedir.

Huşə  4:12  Xalqım  ağacdan  olan  əşyaya  sual  verir, Əsalarından  cavab  alır,
Çünki  xəyanət  ruhu onları  azdırdı. Özlərinin Jehovahından ayrılıb  xəyanət
etdilər.

Huşə  5:4 Əməlləri qoymur ki, onlar Özlərinin Jehovahına tərəf dönsün, Çünki
içlərində xəyanət ruhu var, Rəbbi də tanımırlar.

Mikeya 2:2 Tarlalara tamah salıb mənimsəyirlər, Evlərə göz dikib sahib dururlar.
Ev sahibi ilə ailəsinə zülm edirlər, Adamları mirasından məhrum edirlər!

Nahum  3:4  Millətləri  fahişəliyi  ilə, Xalqları  cadugərliyi  ilə  satan,  cazibəli,
Cadugərlikdə mahir fahişə – Ninevanın Hədsiz əxlaqsızlığına görə Bunlar baş
verdi.

Habaqquq  2:9  Evini  haram  qazancla  dolduranın, Fəlakətdən  qaçmaq  üçün
Yuvasını yüksək yerdə quranın vay halına!



Matta  5:28  Mənsə  sizə  deyirəm  ki,  qadına  şəhvətlə  baxan  hər  adam  artıq
ürəyində onunla zina etmiş olur.

Mark 4:19 lakin bu dövrün qayğıları, var-dövlətin aldadıcılığı və başqa şeylərə
olan ehtiraslar araya girib kəlamı boğur və kəlam barsız olur.

Mark 7:22 zinakarlıq, tamahkarlıq, şər əməllər, hiylə, pozğunluq, paxıllıq, küfr,
lovğalıq və ağılsızlıq çıxar.

Luka 3:14 Bəzi  əsgərlər  də gəlib ondan soruşdular:  «Bəs biz nə etməliyik?»
Yəhya da onlara cavab verdi: «Heç kimdən zorla pul almayın, nahaq yerə
ittiham etməyin, aldığınız maaşla kifayətlənin».

Luka  12:15  Sonra  İsa  onlara  dedi:  «Diqqətli  olun,  hər  cür  tamahkarlıqdan
özünüzü qoruyun. Çünki insanın həyatı var-yoxunun bolluğundan asılı deyil».

Luka 16:14 Fariseylər  pulpərəst  olduqları  üçün bütün bu sözləri  eşidib İsaya
istehza ilə baxdılar.

Yәhya  8:44  Siz  atanız  iblisdənsiniz  və  atanızın  arzularını  yerinə  yetirmək
istəyirsiniz. O, başlanğıcdan qatil idi və həqiqətə sadiq qalmadı, çünki onda
həqiqət  yoxdur.  Yalan  söyləyəndə  öz  xasiyyətinə  görə  söyləyir,  çünki
yalançıdır və yalanın atasıdır.

Hәvarilәrin Işlәri  20:33 Mən heç kimin nə qızılına,  nə gümüşünə, nə də pal-
paltarına göz dikmişəm.

Romalilara 1:24-29 Buna görə də Jehovah onları ürəklərinin şəhvəti üzündən
murdarlığa  təslim  etdi  ki,  bir-birlərinin  bədənini  rüsvay  etsinlər. 25  Onlar
Jehovahın həqiqətini yalanla əvəz etdilər, Yaradanın yerinə yaradılışa səcdə
və  ibadət  etdilər;  o  Yaradana  əbədi  alqış  olsun!  Amin. 26  Bu  səbəbdən
Jehovah onları öz rəzil həvəslərinə təslim etdi. Onların qadınları təbii əlaqəni
qeyri-təbii əlaqə ilə əvəz etdilər, 27 eyni tərzdə kişilər də qadınla olan təbii
əlaqədən əl  çəkib  bir-birlərinə şəhvətlə  qızdılar;  kişilər  kişilərlə  rüsvayçılıq
edib öz daxillərində rəzilliklərinə layiq cəzanı aldılar. 28 Jehovahı şüurlarında
saxlamağı yanlış saydıqları üçün Jehovah da onları yanlış düşüncələrə təslim
etdi ki, ədəbsiz işlər görsünlər. 29 Onlar hər cür haqsızlıq, pislik, tamahkarlıq
və kinlə doldular; paxıllıq, qatillik, münaqişə ruhu, hiylə və pis niyyətlə dolub-
daşdılar. Onlar qeybətçi,

Romalilara  6:12  Ona  görə  də  qoymayın  ki,  günah  sizin  fani  bədəninizə
hökmranlıq etsin və siz də bədəninizin ehtiraslarına itaət edəsiniz.

Romalilara  7:7  Bəs  nə  deyə  bilərik?  Qanun  günahdırmı?  Əsla!  Qanun
olmasaydı,  günahın  nə olduğunu bilməzdim.  Əgər  Qanun «tamah salma»
deməsəydi, tamahın nə olduğunu anlamazdım.

Romalilara 13:9,14 Belə ki «zina etmə, qətl etmə, oğurluq etmə, tamah salma»
və  bunlardan  başqa  nə  əmr  varsa,  bu  kəlamla  yekunlaşdırmaq  olar:
«Qonşunu özün kimi sev». 14 Əksinə, Rəbb İsa Məsihə bürünün və cismani
təbiətinizin ehtiraslarına uymaq fikrində olmayın.

1 Korinflilәrә 5:10,11 Amma mən demək istəmədim ki, bu dünyanın əxlaqsızları,



tamahkarları, soyğunçu və yaxud bütpərəstləri ilə ünsiyyətdə olmayın. Belə
olsaydı, siz bu dünyanı tərk etməyə məcbur olardınız! 11 Əslində mən sizə
yazmışdım  ki,  siz  özünü  bacı-qardaş  adlandırıb,  lakin  əxlaqsızlıq,
tamahkarlıq, bütpərəstlik, böhtançılıq, əyyaşlıq və yaxud soyğunçuluq edənlə
ünsiyyətdə olmayın. Belələri ilə bir yerdə çörək belə, yeməyin.

1  Korinflilәrә  6:9,10  Məgər  bilmirsiniz  ki,  haqsızlıq  edənlər  Jehovahın
Padşahlığını  irs  olaraq  almayacaq?  Aldanmayın,  çünki  əxlaqsızlar,
bütpərəstlər, zinakarlar, fahişə kişilər, kişibaz kişilər, 10 oğrular, tamahkarlar,
əyyaşlar,  böhtançılar,  soyğunçular  Jehovahın  Padşahlığını  irs  olaraq
almayacaq.

1 Korinflilәrә 10:6 Bu hadisələr bizim üçün ibrət olsun deyə baş verdi ki,  biz
onlar kimi pisliyə meyl göstərməyək.

1  Korinflilәrә  12:31  Amma daha  böyük  ənamları  səylə  istəyin.  İndi  isə  sizə
bundan da əla yol göstərəcəyəm.

1 Korinflilәrә 14:39 Beləliklə, qardaşlarım, peyğəmbərlik etməyi səylə istəyin və
naməlum dillərdə danışmağa da mane olmayın.

2 Korinflilәrә 9:5 Ona görə də mən qardaşlardan xahiş etməyə ehtiyac duyuram
ki,  məndən əvvəl yanınıza gəlib vəd edilmiş bol bəxşişlərinizi  qabaqcadan
hazır  etsinlər.  Qoy  bu  bəxşişlər  istismarçılıqla  yox,  könüllü  surətdə  hazır
olsun.

Qalatiyalilara 5:16-20 Mən bunu deyirəm: Müqəddəs Ruha görə həyat sürün, o
zaman siz cismani təbiətin ehtirasını əsla icra etməzsiniz. 17 Çünki cismani
təbiət Ruha zidd və Ruh cismani təbiətə zidd olanı arzulayır. Onlar bir-birinə
qarşı  durur  ki,  siz  istədiyinizi  etməyəsiniz. 18  Amma  Müqəddəs  Ruhun
rəhbərliyi  altında olsanız,  siz  Qanun altında deyilsiniz. 19 Cismani təbiətin
əməlləri  isə  bəllidir.  Bunlar  cinsi  əxlaqsızlıq,  murdarlıq,  pozğunluq, 20
bütpərəstlik,  sehrbazlıq,  düşmənçilik,  münaqişə,  qısqanclıq,  hiddət,  özünü
göstərmə, nifaq, təfriqələr,

Qalatiyalilara  5:24 Məsih İsaya məxsus olanlar isə öz həvəs və ehtirasları ilə
birlikdə cismani təbiəti çarmıxa çəkdilər.

Efeslilәrә 2:1-3 Siz bir zamanlar təqsirləriniz və günahlarınız üzündən ölü idiniz.
2 Siz bu dünyanın gedişinə və havada olan hakimiyyətin, yəni indi Jehovaha
itaətsiz insanlarda fəaliyyət göstərən ruhun hökmdarına uyaraq bu günahların
içində həyat sürürdünüz. 3 Hamımız bir zamanlar həmin insanlar arasında
cismin və əqlin istəklərini  yerinə yetirərək cismani təbiətimizin ehtiraslarına
görə  həyat  sürürdük.  Beləliklə,  təbiətcə  digər  insanlar  kimi  Jehovahın
qəzəbinə düçar idik.

Efeslilәrә  4:19 Həssaslığı hərtərəfli itirərək hərisliklə hər cür murdar işlər üçün
özlərini pozğunluğa verdilər.

Efeslilәrә  4:22-27 Bu təlimə görə əvvəlki həyat tərzinizə məxsus olub aldadıcı
ehtiraslarla pozulmaqda olan köhnə mənliyi kənara atın, 23 ruhən və əqlən



yeniləşin, 24 əsl salehlik və müqəddəsliklə Jehovaha bənzər yaradılmış yeni
mənliyə bürünün. 25 Buna görə yalanı kənara atın, hər biriniz öz qonşunuza
həqiqəti söyləyin, çünki hamımız eyni bədənin üzvləriyik. 26 Qəzəblənərkən
günah işlətməyin. Günəş batmazdan əvvəl qəzəbinizi soyudub 27 iblisə yer
verməyin.

Efeslilәrә  5:3,5 Əxlaqsızlığın,  hər cür murdarlığın və yaxud tamahkarlığın adı
belə, aranızda çəkilməsin, çünki bunlar müqəddəslərə yaraşmaz. 5 Əlbəttə,
bilirsiniz  ki,  heç  bir  əxlaqsız,  murdar  yaxud  bütpərəstə  tay  olan  tamahkar
adam Məsihin və Jehovahın Padşahlığında irsə malik olmayacaq. 

Kolosselilәrә  3:5 Buna görə cisminizin dünyəvi meylləri olan cinsi əxlaqsızlığı,
murdarlığı,  şəhvəti,  pis  ehtirası  və  bütpərəstliyə  tay  olan  tamahkarlığı
öldürün.

1  Saloniklilәrә  2:5  Siz  bilirsiniz  ki,  heç  vaxt  yanınıza  yaltaq  sözlərlə  yaxud
tamahkarlığı gizlədən riyakarlıqla gəlmədik. Jehovah da buna şahiddir.

1  Saloniklilәrә  4:3-7  Çünki  Jehovahın  iradəsinə  görə  müqəddəslik  yolunuz
belədir:  cinsi  əxlaqsızlıqdan  qaçın, 4-5  hər  biriniz  Jehovahı  tanımayan
bütpərəstlər kimi şəhvət və ehtirasla deyil,  müqəddəslik və hörmətlə arvad
almağı  öyrənin, 6  heç kim haqsızlıq  edib bacı-qardaşını  istismar etməsin.
Çünki  əvvəlcə  sizə  dediyimiz  və  xəbərdarlıq  etdiyimiz  kimi,  Rəbb  bütün
bunlara  görə  qisas  alacaq. 7  Çünki  Jehovah  bizi  murdarlığa  deyil,
müqəddəsliyə çağırmışdır.

1  Timoteyә  3:3,8  Şərab  düşkünü  olmamalı;  zorakı  deyil,  mülayim  olmalı;
davakar  və  pulpərəst  olmamalıdır. 8  Cəmiyyət  xidmətçiləri  də  ləyaqətli
olmalıdır. Riyakar, şərab düşkünü yaxud haqsız qazanca həris olmamalıdır.

1 Timoteyә 6:9,10 Zəngin olmaq istəyənlərsə sınağa və tora düşərlər;  insanı
məhvə və həlaka aparan bir çox axmaq və ziyanverici ehtiraslara batırlar. 10
Çünki hər cür pisliyin kökü pulpərəstlikdir. Kimlərsə bu həvəslə imandan azıb
öz-özlərinə sanki bıçaq soxmuş kimi çox əzab verdilər.

2 Timoteyә 2:22 Gənclik ehtiraslarından qaç. Təmiz ürəklə Rəbbi çağıranlarla
birlikdə salehliyin, imanın, məhəbbətin və sülhün ardınca get.

2 Timoteyә 3:2,6 Çünki insanlar xudbin, pulpərəst,  təkəbbürlü, məğrur, təhqir
edən,  valideynlərinə  itaət  etməyən,  nankor,  müqəddəslikdən  məhrum, 6
Bunların arasında evlərə soxulub zəif iradəli qadınları əsir edən adamlar var.
Belə qadınlar günahla yüklənmiş müxtəlif ehtiraslarla sövq edilir,

2 Timoteyә 4:3 Çünki elə bir zaman gələcək ki, sağlam təlimə dözməyəcəklər.
Qulaq  oxşayan  sözlər  eşitmək  üçün  ətraflarına  öz  ehtiraslarına  uyğun
müəllimlər toplayacaqlar.

Tite 2:12 Bu lütf  bizə allahsızlığı  və dünyəvi  ehtirasları  rədd edib, bu dövrdə
ağıllı-kamallı, saleh və möminliyə uyğun bir ömür sürməyi öyrədir.

Tite  3:3  Çünki  bir  zamanlar  biz  də  ağılsız,  itaətsiz,  yolunu  azmış,  müxtəlif
ehtiraslar və zövqlərə qul  olan, kin,  paxıllıq  içində yaşayan mənfur və bir-



birimizə nifrət edən adamlar idik.
Ibranilәrә  13:5 Həyatınız pulpərəstlikdən azad olsun, nəyiniz varsa, ona qane

olun. Çünki Jehovah Özü demişdir: «Səni heç vaxt atmaram, səni heç vaxt
tərk etmərəm».

Yaqub  1:14,15 Lakin hər kəs öz ehtirası ilə aparılıb yoldan çıxarılaraq sınağa
çəkilir. 15 Sonra ehtiras boylu qalıb günah doğurur. Günah da yetişəndə ölüm
törədir.

Yaqub  4:1-5 Aranızda dava və çəkişmələrin kökü haradandır? Bədənlərinizin
üzvlərində mübarizə edən ehtiraslarınızdan deyilmi? 2 Nə isə arzu edib əldə
etməyincə  adam  öldürürsünüz.  Həsəd  aparırsınız,  amma  istədiyinizə  nail
olmayınca çəkişib dava edirsiniz. Əldə edə bilmirsiniz, çünki diləmirsiniz. 3
Diləyirsiniz, amma almırsınız, çünki öz kefinizə sərf etmək üçün pis niyyətlə
diləyirsiniz. 4 Ey vəfasızlar, dünya ilə dostluğun Jehovaha qarşı düşmənçilik
olduğunu bilmirsinizmi? Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü
Jehovaha düşmən edər. 5 Bəlkə güman edirsiniz ki, Müqəddəs Yazı əbəs
yerə «Jehovahın daxilimizə verdiyi ruh qısqanclıqla həsrət çəkər» deyir?

1  Peter  1:14  İtaətkar  uşaqlar  kimi  cahil  ikən  qapıldığınız  əvvəlki  ehtiraslara
uymayın.

1 Peter 2:11 Sevimlilər, sizə yalvarıram, cana qarşı mübarizə aparan cismani
ehtiraslardan uzaqlaşın. Çünki siz bu dünyada qərib və gəlməsiniz.

1 Peter 4:2-4 Nəticədə cisimdə qalan vaxtını isə artıq bəşəri ehtiraslara görə
deyil,  Jehovahın  iradəsinə  görə  yaşayır. 3  Siz  keçmiş  vaxtlarda  imanlı
olmayanların  istəklərini  yerinə  yetirib  həyatınızı  əxlaqsızlıqla,  ehtirasla,
əyyaşlıqla, eyş-işrətlə, içib azğınlıq etməklə, iyrənc bütpərəstliklə keçirdiyiniz
yetər! 4 İmanlı olmayanlar onlarla birlikdə eyni cür pozğunluğa uymadığınıza
görə təəccüb edir, sizə şər atırlar.

2  Peter  1:4  Beləliklə,  O  bizə  çox  böyük  və  dəyərli  vədlər  verdi  ki,  bunlar
vasitəsilə ehtirasın nəticəsi olan dünyadakı pozğunluqdan qaçıb ilahi təbiətə
şərik olasınız.

2 Peter 2:3 Hətta çoxları onların pozğunluğuna qoşulacaq və onların üzündən
həqiqət yoluna küfr ediləcək.

2 Peter 2:9-19 Əlbəttə ki, Rəbb möminləri sınaqdan necə qurtarmağı, haqsızları
isə qiyamət gününə kimi cəza altında necə saxlamağı bilir. 10 O, xüsusilə,
cismani murdar ehtirasına uyaraq ağalığa xor baxanları belə saxlayır.  Belə
adamlar  həyasız  və  dikbaşdırlar,  ehtişamlı  varlıqlara  şər  atmaqdan
qorxmurlar. 11  Halbuki  onlardan  qüvvət  və  qüdrətdə  üstün  olan  mələklər
Rəbbin  önündə  ehtişamlı  varlıqlara  şər  ataraq  ittiham  etməz. 12  Bu
adamlarsa  sanki  dərrakəsiz,  qeyri-iradi  surətdə  aparılan  heyvanlardır  ki,
tutulub kəsilmək üçün doğulublar. Onlar başa düşmədiyi şeylərə şər atırlar.
Heyvanlar  necə  kəsilirsə,  onlar  da  elə  kəsiləcəklər. 13  Etdikləri  zərərin
əvəzini alacaqlar. Gündüz kef çəkməyi əyləncə sayırlar. Sizinlə yeyib-içərkən



sanki aranızda ləkələr və nöqsanlar olaraq öz hiylələrindən zövq alırlar. 14
Onların  gözləri  zina  ilə  doludur,  günahdan  doymurlar.  Qərarsız  insanları
yoldan  çıxarırlar.  Ürəkləri  tamahkarlığa  alışdırılmış  lənətli  insanlardır. 15
Haqsızlıqla əldə etdiyi qazancı sevən Beor oğlu Bilamın yolunu tutaraq düz
yolu qoyub azdılar. 16 Bilam işlədiyi günaha görə ifşa olundu: dilsiz-ağızsız
eşşək insan səsi ilə danışıb bu peyğəmbəri dəlilik etməkdən çəkindirdi. 17 Bu
insanlar susuz bulaqlar, qasırğanın dağıtdığı buludlar kimidir. Jehovah qatı
qaranlığı onlar üçün saxlayır. 18 Çünki boş və lovğa sözlər söyləyərək səhv
yolla  gedənlərin  arasından  çətinliklə  qaçanları  cismani  ehtiraslarla  və
əxlaqsızlıqla yoldan azdırırlar. 19 Onlara azadlıq vəd edirlər, halbuki özləri
pozğunluğun köləsidirlər. Çünki insan nəyə məğlub olarsa, onun köləsi olar.

2 Peter 3:3 Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiniz ki, axır zamanda öz ehtiraslarına
görə hərəkət edən rişxəndçilər gələcək və rişxəndlə

1 Yәhya 2:15-17 Dünyanı və dünyada olan şeyləri sevməyin. Kim dünyanı 
sevirsə, onda Atadan olan məhəbbət yoxdur. 16 Çünki dünyada olan hər şey 
– cismani ehtiraslar, acgözlük və dünya malına görə təkəbbür Atadan yox, 
dünyadan gəlir. 17 Dünya və ondakı ehtiraslar keçib-gedir, amma Jehovahın 
iradəsinə əməl edən əbədi qalır.

Yәhuda 1:11 Vay onların halına! Çünki onlar Qabilin yolu ilə getdilər. Qazanca
görə özlərini Bilamın yalanına düçar etdilər. Qorah kimi üsyan qaldırdıqları
üçün həlak oldular.

Yәhuda  1:15-19 hamını mühakimə etsin və Jehovaha qarşı gördükləri allahsız
işlər  və  allahsız  günahkarların  Özünə  qarşı  inadkarcasına  dedikləri  bütün
sözlər  üçün  məhkum  etsin». 16  Bu  adamlar  deyinərək  öz  talelərindən
gileylənirlər. Onlar öz ehtiraslarına uyğun hərəkət edirlər. Ağızlarından lovğa
sözlər çıxır və öz xeyirlərinə görə yaltaqlanırlar. 17 Amma siz, ey sevimlilər,
Rəbbimiz İsa Məsihin həvarilərinin əvvəlcədən söylədikləri sözləri xatırlayın.
18 Onlar sizə dedilər: «Axır zamanda öz allahsız ehtiraslarına görə hərəkət
edən rişxəndçilər ortaya çıxacaq». 19 Bunlar ayrılıq salan, öz təbiətinə əsir
olan, Ruha malik olmayan insanlardır.

Vәhy 18:14 Onlar deyirlər: «Ürəyinin arzuladığı bəhrələr əlindən çıxdı, Bütün 
cah-calallı malların yox oldu. Heç kəs onları bir daha tapmayacaq».
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