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Exodus 15:9 Сонда душпан былай деди: „Услайман оларды изинен қуўып,
Олжаны  бөлемен  кеўлимди  тоқ  қылып, Қыраман  оларды  қылышымды
жалаңашлап“.

Exodus 18:21 Буларға қосымша, халық арасынан Қудайдан қорққан, уқыплы,
ҳарам пайданы жек көретуғын исенимли адамларды сайлап ал. Оларды
халық  үстинен  мыңбасылар,  жүзбасылар,  елиўбасылар  ҳәм  онбасылар
қылып тайынла.

Exodus 20:14 Неке ҳадаллығын бузба.
Exodus 20:17 Ҳеш бир адамның үйин күсеме. Оның ҳаялын, қулын, шорысын,

өгизин, ешегин, ҳеш бир нәрсесин күсеме.»
Numbers 11:4 Израил халқының арасындағы басқа миллетлерден топланған

тәртипсиз  адамлар  нәпсиқаўлыққа  бериле  баслады.  Израиллылар  да
оларға  қосылып,  былай  деп  зарлай  баслады:  «Қәне  енди,  жеўге  гөш
болғанда ма еди!

Deuteronomy 5:21  Ҳеш бир адамның ҳаялын күсеме.  Оның үйин,  атызын,
қулын, шорысын, өгизин, ешегин, ҳеш бир нәрсесин күсеме“.

Deuteronomy  12:20  Қудайыңыз  Жаратқан  Ийе  сизлерге  берген  ўәдеси
бойынша  шегараңызды  кеңейткенде,  гөш  жеўди  қәлесеңиз,  қәлеген
ўақтыңызда гөш жеўиңизге болады.

Deuteronomy 22:22 Егер де бир адам басқа биреўдиң ҳаялы менен жатқан
жеринен  усланса,  онда  еркек  те,  ҳаял  да  өлтирилсин.  Усылай  етип,
Израилдан жаўызлықты жоқ қылыңлар.

Ешуа 7:21 олжалардың ишинде Шынардан әкелинген сулыў бир шапан, еки
жүз  шекел  гүмис,  елиў  шекел  аўырлығында  бир  алтын  қуйманы
көргенимде  ҳәўесим  келип,  оларды  алдым.  Гүмисти  ең  астына  салып,
олардың ҳәммесин шатырымның ишине, жерге жасырдым.

Забурда 9:24 Жаўыз адам жаўыз ҳәўеслери менен мақтанар, Ашкөз адам
Жаратқан Ийеге нәлет айтып, Оны менсинбес.

Забурда 77:18,30; 80:13; 105:14; 118:36 
Tымсал  1:19  Ҳарам  табысқа  қумардың  ақыбети  сондай  болады, Сол

қумарлық ҳарам табыс ийесиниң басын жалмайды.
Tымсал  6:25   Оның  сулыўлығын  жүрегиң  қумартпасын, Көзин  сүзип  сени

айландырып алмасын.
Tымсал  15:27  Ашкөз  өз  үйине  апат  келтирер, Параны жек  көрген  тыныш

өмир сүрер.
Tымсал 21:25,26 Ериншекти қумарлығы өлтирер, Себеби қоллары жумыстан

бас тартар. 26 Ол күн бойы ашкөзлик пенен алыўды гөзлер, Бирақ әдил
аямай берер.

Tымсал 28:16 Ақылсыз ҳүкимдар халқын езер, Ҳарам пайданы жек көргенниң
өмири узақ болар.

Ийшая 56:11;  57:17 



Еремия 6:13; 22:17; 51:13 
Ezekiel 6:9; 14:4,5; 22:12; 33:31 
Осия 4:12; 5:4 
Миха  2:2 Кеўли күсеген атызларды ийелеп, Зорлық пенен үйлерди тартып

алып, Олар үйдиң адамларын ҳәм мийрас жерлерин басып алып атыр.
Нахум  3:4  Булардың  барлығы,  Ниневия,  өзиңниң  шексиз  бузықлықларың

себепли басыңа түседи. Суйық аяқлық пенен адамларды өзине тартқан
сыйқыршы  ҳаял  сыяқлы, Бузықлығың  менен  халықларды  өзиңе  тутқын
қылып, Сыйқыршылығың менен өзиңе қул еткен едиң.

Хабаққуқ   2:9  Үйин  жаўызлық  пенен  байлыққа  толтырған, Апаттан  қашыў
ушын, үйин бийикке қурған, ҳәсирет шегесең!

Матта  5:28 Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: ким де ким басқа бир ҳаялға
бузық нийет пенен қараса, ол әлле қашан-ақ, кеўлинде оның менен неке
ҳадаллығын бузған болады.

Марк  4:19  Олар  сөзди  еситсе  де,  бул  дүньяның  тәшиўишлери,  байлыққа
алданыў ҳәм басқа да ҳәўес болыўлар сөзди туншықтырады, сонлықтан
олар зүрәәт бермейди.

Марк 7:22 неке ҳадаллығын бузыў, нәпсиқаўлық, жаўызлық, алдаў, азғынлық,
күншиллик, масқаралаў, менменлик, ақылсызлық шығады.

Лука  3:14  Әскерлер  де  оннан: –  Ал  бизлер  не  ислеўимиз  керек?  –  деп
сорады. Яқыя  оларға: –  Ҳеш  кимди  тонамаңлар,  ҳеш  кимге  жала
жаппаңлар, өз ис ҳақыңызға қанаат етиңлер, – деди.

Лука 12:15 Соңынан халыққа: – Абайлаңлар, дүньяхорлықтан сақ болыңлар!
Өйткени адамның өмири оның мал-мүлкиниң көплигине байланыслы емес,
– деп,

Лука 16:14 Булардың ҳәммесин дүньяхор парисейлер еситип, Ийсаны мазақ
қылды.

Юхан  8:44  Сизлер  өз  әкеңиз  шайтаннансыз,  сизлер  оның  тилеклерин
орынлаўды қәлейсизлер. Ол бастан-ақ адам өлтириўши еди. Ол ҳақыйқат
тәрепинде турмаған, өйткени онда ҳақыйқатлық жоқ. Ол өтирик сөйлеген
ўақытта өз тәбиятына тән сөйлейди. Себеби ол өтирикши ҳәм өтириктиң
әкеси.

Елшилер  20:33  Мен  ҳеш  кимниң  гүмисин,  алтынын  ямаса  кийимин
күсемедим.

Рим  1:24-29  Сол  себептен  Қудай  оларды  жүреклериндеги  ҳарам
қәлеўлерине  ҳәм  бузықшылыққа  тапсырып,  бир-бириниң  денесин
ипласлаўына  тосқынлық  жасамады. 25  Олар  Қудайдың  ҳақыйқатын
жалғанға  алмастырды.  Жаратқанға  емес,  ал  жаратылған  нәрсеге
сыйынып,  оған  хызмет  етти.  Ал  Қудай  шексиз  алғыс-мақтаўларға
ылайықлы.  Аўмийин. 26  Сонлықтан  Қудай  оларды  уятсыз  қәлеўлерине
тапсырды. Ҳәтте, ҳаяллар да ер адам менен тәбийғый жынысый қатнасты
қойып, өз ара тәбийғый емес қатнас жасады. 27 Сол сыяқлы, ер адамлар
да  ҳаял  менен  тәбийғый  жынысый  қатнасты  қойып,  бир-бирине  бузық
ҳәўес  пенен  ынтықты.  Еркеклер  еркеклер  менен  уятсыз  ис-ҳәрекетлер



ислеп,  өз бузықшылығына ылайық жазасын алды. 28 Қудайды билиўди
қәлемегенликтен,  Қудай  да  оларды бузық  ой-сезимлерине  ҳәм ислеўге
болмайтуғын ис-ҳәрекетлерди ислеўге тапсырды. 29 Олардың кеўиллери
ҳәр  түрли  наҳақлыққа,  жаўызлыққа,  нәпсиқаўлыққа,  жаманлыққа,
күншилликке,  қанхорлыққа,  жәнжелкешликке,  ҳийлекерликке  ҳәм  жаман
нийетке толы. Олар және өсекши,

Рим 6:12 Солай етип, денеңиздиң жаман қәлеўлерине бойсынбаўыңыз ушын,
гүнаның өткинши денеңизди басқарыўына жол қоймаңлар.

Рим 7:7 Олай болса, не дейик? Мухаддес Нызам жаман болғаны ма? Ҳеш
қашан! Бирақ, егер Мухаддес Нызам болмағанда, мен гүнаның не екенин
билмеген болар едим. Егер Мухаддес Нызам: «Басқа биреўдиң нәрсесин
күсеме», – демегенде, мен күсеўдиң гүна екенин билмеген болар едим.

Рим  13:9,14  «Неке  ҳадаллығын  бузба,  адам  өлтирме,  урлық  ислеме,
басқаның  мүлкин  күсеме»,  –  деген  буйрықлар  ҳәм  қалған  барлық
буйрықлар  мына  сөзлерде  жәмленген:  «Өзиңди  сүйгениң  сыяқлы,
жаныңдағы  адамды  да  сүй».  14  Ийемиз  Ийса  Масихтың  сизлерди
басқарыўына  жол  қойыңлар  ҳәм  гүнакар  тәбиятыңыздың  жаман
қәлеўлерине бойсынбаңлар.

1 Коринт 5:10,11 Деген менен, мен улыўма бул дүньядағы бузық, нәпсиқаў,
тонаўшы ямаса бутпараз адамларды нәзерде тутқан жоқпан. Егер олай
болғанда, сизлер бул дүньядан шығып кетиўге мәжбүр болар едиңлер! 11
Бирақ, өзин исениўши туўысқаныңызбан деп атап турып, бузық, нәпсиқаў,
бутпараз, жалахор, мәскүнем ямаса тонаўшы болған адам менен қатнас
жасамаўыңызды, ҳәтте, сондай адам менен бирге аўқат та жемеўиңизди
жазған едим.

1  Коринт  6:9,10  Наҳақлардың  Қудайдың  Патшалығын  мийрас  етип
алмайтуғынын  билмейсизлер  ме?  Алданбаңлар!  Бузықшылық
ислеўшилер,  бутпаразлар,  неке  ҳадаллығын  бузыўшылар,  еркек  пенен
жынысый  қатнас  жасайтуғын  еркеклер, 10  урылар,  нәпсиқаўлар,
мәскүнемлер,  жалахорлар  ҳәм  тонаўшылар  Қудайдың  Патшалығын
мийрас етип алмайды.

1 Коринт 10:6 Израиллылар сыяқлы жаман нәрселерди қәлемесин деп, бул
ўақыялар бизлерге сабақ болыўы ушын жүз берди.

1 Коринт 12:31 Бирақ, сизлер уллырақ сыйларды алыўға умтылыңлар. Енди
мен сизлерге ең жақсы жолды көрсетемен:

1  Коринт  14:39  Солай  етип,  туўысқанларым,  пайғамбаршылық  айтыўға
умтылыңлар. Басқа тиллерде сөйлеўге тосқынлық жасамаңлар.

2  Коринт  9:5  Сонлықтан  мен  усы  туўысқанларымыздан  өзимнен  бурын
сизлерге барыўды ҳәм сизлердиң ўәде еткен жәрдемиңизди алдын ала
таярлап  қойыўды  өтиниш  еткеним  дурыс  деп  ойладым.  Солай  етип,
сизлер беретуғын бул жәрдем мәжбүрий түрде берилген салықтай емес,
ал ыразылық пенен берилген сыйдай болсын.

Галатия  5:16-20  Және  айтажағым  мынаў:  Мухаддес  Руўхқа  бойсынып
жасаңлар!  Сонда  өз  тәбиятыңыздың  жаман  қәлеўлерине  ҳеш  қашан



бойсынбайсызлар. 17  Өйткени  адам  тәбиятының  жаман  қәлеўлери
Мухаддес Руўхқа,  Мухаддес Руўх адам тәбиятының жаман қәлеўлерине
қарсы.  Олар  бир-бирине  қарсы  болғанлықтан,  сизлер  ислеўди  қәлеген
нәрселериңизди  ислей  алмайсызлар. 18  Ал  егер  сизлер  Мухаддес
Руўхтың  жетелеўи  менен  жүрсеңлер,  онда  Мухаддес  Нызам  астында
емессизлер. 19  Адамның  гүнакар  тәбиятының  ислери  аян,  олар:  неке
ҳадаллығын  бузыў,  ҳарамылық,  бузықшылық, 20  бутпаразлық,
сыйқыршылық, душпанлық, жәнжелкешлик, күншиллик, ғәзеп, менменлик,
алаўызлық туўдырыў, бөлиниў,

Галатия  5:24 Ийса Масихқа тийисли болғанлар өз тәбиятын қәлеўлери ҳәм
нәпсилери менен бирликте атанақ ағашқа шегелеп қойған.

Ефес  2:1-3  Сизлер  бир  ўақытлары  айып  ҳәм  гүналарыңыз  себепли  өли
едиңлер. 2  Сонда  сизлер  бул  дүньяның  әдети  бойынша,  ҳаўада
ҳүкимдарлық  етиўши  ҳәким  –  шайтанға,  яғный  ҳәзир  Қудайға  қулақ
аспайтуғын  адамларда  ҳәрекет  етиўши  руўхқа  бойсынып  жасайтуғын
едиңлер. 3 Бир ўақытлары бизлердиң ҳәммемиз де усындай адамлардың
арасында өз гүнакар тәбиятымыз бойынша жасадық. Денемиздиң ҳәм ой-
нийетимиздиң  жаман  қәлеўлерин  орынладық.  Сол  себептен  басқалар
сыяқлы бизлер де тәбиятымыз бойынша Қудайдың ғәзебине ылайықлы
адамлар едик.

Ефес  4:19  Олар  пүткил  ар-намыс  сезимлерин  жойтқан,  ҳәр  түрли
ҳарамылықты нәпсиқаўлық пенен ислеў ушын, бузықшылыққа берилген.

Ефес  4:22-27  Сол  себептен  бурынғы  өмир  жолыңыздан,  яғный  денениң
жаман қәлеўлери себепли шириген ески тәбиятыңыздан ўаз кешиңлер. 23
Ой-пикирлериңизди  ҳәм  руўхыңызды  жаңалап, 24  шын  ҳақлық  ҳәм
мухаддеслик пенен, Қудайға уқсатылып жаратылған жаңа адам болыңлар.
25  Сонлықтан  өтириктен  ўаз  кешип,  ҳәр  бириңиз  исениўши
туўысқаныңызға  ҳақыйқатты  айтыңлар.  Себеби  ҳәммемиз  бир  денениң
мүшелеримиз. 26  Ғәзепленсеңиз  де,  гүна  ислемеңлер.  Қуяш батқанша,
ғәзептен қайтыңлар. 27 Шайтанға жол бермеңлер.

Ефес 5:3,5 Ҳеш қандай бузықшылық, ҳарамылық ҳәм нәпсиқаўлық араңызда
тилге де алынбасын. Бул исениўшилерге минәсип емес. 5 Мынаны анық
билип қойыңлар: ҳеш бир бузық, ҳарам, нәпсиқаў,  яғный бутпараз адам
Масихтың ҳәм Қудайдың Патшалығын мийрас етип алмайды.

Колоса  3:5  Сонлықтан  өзлериңиздеги  жерге  тийисли  болған  жаман
әдетлерди:  бузықшылық,  ҳарамылық,  нәпсиқумарлық,  жаман  қәлеўлер
ҳәм нәпсиқаўлық болған бутқа табыныўшылықты жоқ қылыңлар.

1  Салоника  2:5 Хабарыңыз бар,  бизлер ҳеш қашан жағымпазлық сөзлери
ямаса пайдакүнемлик нықабы менен келмедик. Қудай буған гүўа.

1  Салоника  4:3-7  Қудайдың  ерки  –  сизлердиң  мухаддес  болыўыңыздан
ибарат.  Яғный,  Ол  сизлердиң  жынысый  бузықшылықтан  аўлақ
жүриўиңизди, 4  ҳәр  бириңиздиң өз  денесин қәдирлеп,  мухаддес қылып
сақлаўын 5 ҳәм Қудайды билмейтуғын бутқа табыныўшылар сыяқлы бузық
қәлеўлерге берилмеўин қәлейди. 6 Ҳеш ким усындай исте туўысқанына



қыянет  етип,  ҳарамылық  ислемесин.  Бурын  сизлерге  айтқанымыз  ҳәм
ескерткенимиздей,  Ийемиз  бундай  барлық  ислер  ушын  адамларды
жазалайды. 7 Себеби Қудай бизлерди ҳарам болып жасаў ушын емес, ал
мухаддес болып жасаў ушын шақырды.

1 Тимофей 3:3,8 Және де, ол мәскүнемликке берилген, қызба, жәнжелкеш,
пайдакүнем болмай, ал мүләйим, 8 Сол сыяқлы, жәмәәт хызметшилери
де мәскүнемликке  берилген,  ҳарам пайданы гөзлейтуғын адам болмай,
бир сөзли ҳәм ҳүрметли адамлар болыўы шәрт.

1 Тимофей 6:9,10 Ал байымақшы болғанлар азғырылыўға ушырайды. Олар
адамларды  бәлеге  жолықтырып  набыт  қылатуғын  көп  мәниссиз  ҳәм
зыянлы  ҳәўеслердиң  дузағына  илинеди. 10  Себеби  ҳәр  түрли
жаманлықтың негизи – ақшаны сүйиў. Айырымлар ақшаның изине түсип,
исенимнен қайтты ҳәм өзлерин көп азапларға дуўшар етти.

2 Тимофей 2:22 Ал сен жаслықтың жаман ҳәўеслеринен аўлақ бол. Ийемизге
таза кеўил менен сыйынатуғынлар менен бирликте ҳақыйқатлық, исеним,
сүйиспеншилик ҳәм тынышлыққа умтылып жаса.

2  Тимофей 3:2,6  Адамлар өзин жақсы көретуғын,  дүньяпараз,  мақтаншақ,
менмен,  Қудайға  тил  тийгизетуғын,  ата-анасына  бойсынбайтуғын,
жақсылықты  билмейтуғын,  қудайсыз, 6  Өйткени  олардың  гейбиреўлери
үйлерге  жасырын  кирип,  гүналарға  батқан  ҳәм  ҳәр  түрли  жаман
ҳәўеслерге берилген сада ҳаялларды дузаққа түсиреди.

2 Тимофей 4:3 Себеби адамлар дурыс тәлийматты тыңламайтуғын ўақытлар
келеди.  Олар  жаман  қәлеўлерине  берилип,  қулақларына  жағатуғын
сөзлерди сөйлейтуғын көп муғаллимлерди әтирапларына жыйнайды.

Титус  2:12  Бул  мийрим  бизлерге  қудайсызлықтан  ҳәм  дүньяның  жаман
ҳәўеслеринен ўаз кешип, ҳәзирги дәўирде өзлеримизди тыйып билиўди,
ҳақ болыўды ҳәм Қудайдың жолына ылайықлы өмир сүриўди үйретеди.

Титус  3:3  Себеби  бир  ўақытлары  бизлер  де  ақылсыз,  қулақ  аспайтуғын,
адасқан,  ҳәр  түрли  жаман  ҳәўеслер  менен  ҳәзликлердиң  қулы  болған,
жаманлық ҳәм күншиллик пенен жасаған, басқалар бизлерди ҳәм бизлер
де бир-биримизди жек көрген адамлар едик.

Еврейлер 13:5 Ақшаны сүйиўден аўлақ болып жасаңлар. Өзлериңизде барға
қанаат етиңлер.  Өйткени Қудай былай деген: «Сени ҳеш қашан таслап
кетпеймен, Ҳеш қашан қалдырмайман».

Яқып  1:14,15 Бирақ ҳәр ким өзиниң жаман қәлеўлерине берилип, алданып
азғырылады. 15 Кейин сол қәлеў ҳәмледар болып, гүнаны туўады. Ал гүна
жетилисип, өлимди туўады.

Яқып  4:1-5  Араңыздағы  урыс  ҳәм  жәнжеллер  қаяқтан  келип  шығады?
Денелериңиздиң  мүшелеринде  урысып  атырған  қәлеўлериңизден  емес
пе? 2 Бир нәрсени қәлейсизлер,  бирақ ерисе алмайсызлар.  Сонлықтан
адам  өлтиресизлер.  Күншиллик  етесизлер,  бирақ  қәлегениңизге  ерисе
алмағанлықтан,  жәнжеллесип  урысасызлар.  Сизлер  Қудайдан
сорамағаныңыз  ушын,  алмай  атырсызлар. 3  Сорасаңыз  да  алмай
атырсызлар. Себеби жаман нийет пенен, өз нәпсиңизге пайдаланыў ушын



сорап атырсызлар. 4 Ҳәй, опасызлар! Дүнья менен дос болыўдың Қудайға
душпанлық екенин билмейсизлер ме? Дүньяның досты болыўды қәлеген
адам  өзин  Қудайға  душпан  қылады. 5  Мухаддес  Жазыўда:  «Қудайдың
бизлерге салған Мухаддес Руўхы бизлердиң Қудайға садық болыўымызды
қатты қәлейди», – деп босқа айтылған деп ойлайсызлар ма?

1  Петр  1:14 Тил алғыш балалар сыяқлы болып,  Қудайды билмеген өткен
өмириңиздеги жаман қәлеўлериңиз бойынша жасамаңлар.

1  Петр  2:11  Сүйикли  туўысқанларым,  бул  дүньяда  жат  жерли  ҳәм  қонақ
болған сизлерге жалбарынаман, жаныңызға ҳәр қашан қарсы туратуғын
денениң жаман қәлеўлеринен қашыңлар.

1  Петр  4:2-4  Буннан  былай,  дүньядағы  өмириңиздиң  қалған  бөлегинде
адамның жаман қәлеўлери бойынша емес,  ал Қудайдың ерки бойынша
жасаңлар. 3  Сизлердиң  өткен  өмириңизде  исенбейтуғын  адамларға
жағатуғын әдетлерди ислеп жасағаныңыз жетер! Сол ўақытлары сизлер
бузықшылыққа,  жаман  қәлеўлерге,  мәскүнемликке,  айшы-әширетке,
нәпсиқаўлыққа  ҳәм  жеркенишли  бутпаразлыққа  берилип,  өмир  сүрген
едиңлер. 4 Енди болса, исенбейтуғынлар сизлердиң олар менен бирликте
усындай  нәпсиқумарлықта  қатнаспағаныңыз  себепли  ҳайран  болып,
сизлерди мазақ етип атыр.

2 Петр 1:4 Masihning sharofati bilan biz Xudo va’da qilgan barakalarni oldik. Endi
sizlar  buzg‘unchi  ehtiroslar  dastidan  avj  olgan  bu  dunyoning  axloqsizligidan
qochib, Xudoning ilohiy tabiatidan bahramand bo‘la olasizlar.

2  Петр 2:3  Олар нәпсиқаўлық  пенен,  өзлери ойлап тапқан жалған сөзлер
айтып, сизлерден пайдаланады. Олардың ҳүкими әўелден-ақ таяр турған
болып, олар көп кешикпей набыт етиледи.

2  Петр  2:9-19  Солай  етип,  Қудай  Өз  жолы  менен  жүретуғын  адамларды
қыйыншылықлардан  қалай  қутқарыўды  ҳәм  наҳақ  адамларды  ҳүким
шығарылатуғын  қыямет-қайым  күнине  дейин  қалай  сақлап,  жазалаўды
биледи. 10  Әсиресе  өзиниң  гүнакар  тәбиятының  бузық  қәлеўлерине
берилип, Қудайдың бийлигин менсинбейтуғын наҳақ адамлардың тәғдири
усылай болады. Сол сыяқлы,  уятсыз ҳәм өжет адамлар болған жалған
устазлар  уллылыққа  ийе  болғанларға  тил  тийгизиўден  қорқпайды. 11
Периштелердиң  күш  ҳәм  қүдирети  жалған  устазлардан  анағурлым
уллырақ  болса  да,  периштелер  Қудай  алдында  оларды  масқаралап
айыпламайды. 12  Бирақ  бул  жалған  устазлар  өзлери  түсинбейтуғын
затларға тил тийгизеди.  Услап алынып набыт қылыныў ушын туўылған
санасыз ҳәм тәбийғый сезим бойынша жасайтуғын ҳайўанлардай болған
олар  сол  ҳайўанлар  сыяқлы  набыт  болады. 13  Олар  ислеген  жаман
ислерине ылайық жаза алады. Булар күндиз айшы-әширетке берилиўди
өмирдиң  мазмуны  деп  биледи.  Сизлердиң  жүзиңизди  қара  қылып,  дақ
түсиретуғын  бул  адамлар  сизлер  менен  бирге  зыяпатта  отырғанда,  өз
өтиригинен  рәҳәтленеди. 14  Олардың  көзлери  бузықшылыққа  толған
болып, олар үзликсиз гүна ислейди. Исеними ҳәлсиз адамларды жолдан
азғыратуғын бул адамлар – нәпсиқаў ҳәм ғарғыс урған адамлар. 15 Туўры



жолды таслап адасқан олар наҳақ жол менен пайда көриўди жақсы көрген
Босор улы Балаамның жолын тутты. 16 Бирақ ол ислеген гүнасы ушын
әшкара етилген еди: тилсиз ешек тилге кирди, ол адамдай болып сөйлеп,
пайғамбардың ақылсыз исине тосқынлық жасаған еди. 17 Бул адамлар
суўсыз булақлар, даўыл айдаған думан. Олар ушын тас түнек қараңғылық
таяр тур. 18  Өйткени олар надурыс  жол менен жүретуғын адамлардан
жаңа  ғана  қутылғанларды  бос  ҳәм  лап  сөзлер  менен  алдап,  гүнакар
тәбияттың бузық  қәлеўлерине  баслайды. 19  Өзлери  азғынлықтың қулы
бола тура,  оларға азатлықты ўәде етеди. Себеби адам неден жеңилсе,
соның қулы болады-ғо.

2  Петр  3:3  Ең  алды  менен  мынаны  билип  қойыңлар:  дүньяның  ақырғы
күнлеринде  өз  жаман  қәлеўлерине  еретуғын  мазақ  етиўшилер  пайда
болады. Олар сизлерди мазақ қылып:

1 Юхан 2:15-17 Дүньяны ҳәм дүньядағы нәрселерди сүймеңлер. Ким де ким 
дүньяны сүйсе, онда Әкеге деген сүйиспеншилик жоқ. 16 Себеби дүньяда 
болған ҳәр бир нәрсе: денениң қәлеўлери, көздиң қәлеўлери ҳәм 
өмирдеги менменлик Әкеден емес, дүньядан. 17 Дүнья ҳәм оның 
қәлеўлери өтип кетеди, бирақ Қудайдың еркин орынлаған адам мәңги 
жасайды.

Яҳуда  1:11  Олар  ҳәсирет  шегеди!  Өйткени  Каинның  жаўыз  жолы  менен
бармақта. Балаам сыяқлы дәмегөйшиликке берилген олар Корей сыяқлы
қозғалаң көтерип, набыт болады.

Яҳуда  1:14-19  Адам-атаның  жетинши  әўлады  болған  Енок  усы  адамлар
ҳаққында мына пайғамбаршылықты айтқан еди: «Мине, Ийемиз ҳәр бир
адамды ҳүким қылыў ушын, қудайсыз гүнакарлардың барлық жаўыз ис-
ҳәрекетлерин, Өзине  қарсы  айтылған  барлық  жаман  сөзлерин  әшкара
етиў ушын, Өзиниң мың-мыңлаған мухаддеслери менен келеди». 16 Бул
адамлар  ҳәмме  ўақыт  налып,  басқаларға  кеўли  толмайды.  Олар
нәпсиқаўлық  пенен  ис  тутады  ҳәм  лапгөйлик  етип,  өз  пайдасы  ушын
басқаларға жарамсақланады. 17 Бирақ сизлер, сүйикли туўысқанларым,
Ийемиз Ийса Масихтың елшилери тәрепинен алдын айтылған сөзлерди
еске  түсириңлер. 18  Олар  сизлерге:  «Дүньяның  соңғы  күнлеринде  өз
нәпсине  берилген,  Қудайдан  қорқпайтуғын  мазақ  етиўшилер  пайда
болады»,  –  деген еди. 19  Бундай  адамлар –  алаўызлық  салыўшы ҳәм
Мухаддес  Руўхтан  бос  қалып,  өзиниң  гүнакар тәбиятының қулы болған
адамлар.

Аян 18:14 Олар және: «Жаның сүйген мийўелер қолыңнан кетти. Пүткил 
байлығың ҳәм көзди қамастыратуғын затларың жоқ болды. Енди оларды 
ҳеш қашан таба алмайсаң», – дейди.
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