
Kazakh - Bad Mind Scriptures

Бытие 26:35 Бұлар Ысқақ пен Рабиғаға үлкен уайым әкелді.
Второзаконие  28:65  Сендерге  сол  халықтардың  арасында  да 

тыныштық  болмайды.  Аяқтарың  дамыл  таппай  ел  кезетін 
боласыңдар.  Жаратқан  Ие  сендерге  дірілдеп  үрейленген 
жүрек,  көз  жасын төгіп,  көруден қалған көз және үміті  үзіліп 
торыққан көңіл береді.

Рут  1:18 Руттың өзімен бірге жүруге белді бекем буғанына көзі 
жеткен соң, Нағима оны әрі қарай үгіттеуін доғарды.

2  Царств  17:8  Әкеңнің,  оның  адамдарының  мықты  жауынгер 
екенін,  соғысқан  кезде  олар  далада  қонжықтарынан 
айырылған ұрғашы аю сияқты қаһарланатынын білесіз. Оның 
үстіне,  әкеңіз  —  тәжірибелі  жауынгер,  ол  жасағынан  бөлек 
түнейтін болар.

Притчи 21:27 Зұлымның құрбандығын Жаратқан жек көрер, Арам 
оймен ұсынса оны, одан да бетер.

Притчи 29:11 Аңғал бар ашуын төгер, Дана өзін-өзі билер.
Езекиел 23:17,22,28  Бабылдықтар Охолибаның төсегінде жатып, 

оны өздерінің құмарлықтарымен арамдады. Ал арамдалғаннан 
кейін Охолиба бабылдықтардан жеркеніп, теріс бұрылып кетті. 
22  Сондықтан,  ей,  Охолиба,  Жаратушы  Тәңір  Ие  саған 
мынаны  айтады:  «Біліп  қой,  Мен  өзің  жиреніп,  алшақтаған 
ашыналарыңды  өзіңе  қарсы  арандатып,  оларды  жан-жақтан 
саған  қарсы  алып  келемін: 28  Өйткені  Жаратушы  Тәңір  Ие 
мынаны  айтады:  «Біліп  қой,  Мен  сені  өзің  жек  көріп,  әрі 
алшақтап кеткен жауларыңның жиренішті қолына тапсырамын!

Езекиел  36:5  Жаратушы Тәңір Ие мынаны айтады: Бүкіл Едом 
халқы мен қалған басқа ұлттар Менің меншікті жерімді қатты 
қуанып, қорлап тартып алып, талан-таражға салды. Сондықтан 
Мен лаулаған ашуыммен оларға қарсы сөйледім.

Езекиел  38:10  Мен,  Жаратушы Тәңір Ие,  мынаны да айтамын: 
Сол кезде сенің санаңа арам ойлар келіп, былай деп зұлым 
жоспар құрасың:

Даниял 5:20  Бірақ жүрегі тым тәкаппар болып қасарысқан кезде 
Набуходоносор патша тағынан айырылып, бар салтанатынан 
жұрдай болды.

Лұқа  12:29  Сондықтан  не  ішіп-жейміз  деп  ойлап  уайымға 



салынбаңдар!
Елшілердің  істері  12:20  Ол  Тир  мен  Сидонның  тұрғындарына 

қатты өшігіп алған еді. Екі қала өзара келісіп, өкілдерін жіберді. 
Бұлар патшаның уәзірі Бластты өздерін жақтауға көндіргеннен 
кейін: «Бітімге келейік», — деп өтінді. Себебі олардың аймағы 
патша елінен азық-түлік алып тұратын.

Елшілердің  істері  14:2  Ал  сенбейтін  яһудилер  басқа  ұлт 
адамдарын  қоздырып,  оларды  сенуші  бауырластарға  қарсы 
өшіктіріп қойды.

Римдіктерге  1:28  Бұған  қоса  мұндай  кісілер  Құдайды  танудың 
қажеті  жоқ  деп  шешті.  Сондықтан  Ол  соларды  бұзық 
пейілдерінде қалдырып, ұятты нәрселер істеуге тастады.

Римдіктерге  8:6,7  Күнәкар  болмыстың  қамын  ойлау  мәңгілік 
өлімге,  ал  Киелі  Рухтың  еркін  орындау  шынайы  өмір  мен 
тыныштыққа жеткізеді.  7  Ескі  күнәкар болмысымыздың ниеті 
Құдайға  қас,  ол  Құдайдың  заңына  бағынбайды,  әрі  бағына 
алмайды да.

Римдіктерге 11:20 Дұрыс! Құдай сол яһудилерді Мәсіхке сенбеген 
соң («асыл ағаштан»,  яғни Құдай халқынан) сындырып алып 
тастады. Енді олардың орнында сен тұрсың, өйткені Мәсіхке 
сенесің. Ендеше өркөкірек болмай, сақ болып жүр!

2  Қорынттықтарга 10:5  адамдардың Құдайды тануларына бөгет 
болатын  тәкаппарлық  атаулыны  құртып,  күллі  ой-пікірлерін 
Мәсіхке бағындырамыз.

2  Қорынттықтарга 11:3  Әзәзіл жыланның қулықпен Хауа ананы 
алдап,  азғырғанындай,  кейбіреулер  сендердің  де  ой-
саналарыңды  Мәсіхке  деген  адалдық  пен  пәк 
берілгендіктеріңнен ауытқытып жүрмесін деп уайымдаймын.

Ефестіктерге 2:3 Біз де бұрын сондайлармен бірге болып, күнәлі 
болмысымыздың  құмарлықтарына  беріліп,  ойымыз  бен 
бойымыздағы  тілектерімізді  орындадық.  Басқаларға  сияқты 
бізге  де  Құдайдың  қаһарының  төгілетіні  табиғатымыздан 
белгілі еді.

Ефестіктерге  4:17  Иеміздің  атынан  сендерге  мықтап  айтып 
ескертемін:  бұдан  былай  құдайсыз  халықтардың  түкке 
тұрғысыз ойларына сай өмір сүрмеңдер!

Қолостықтарга 1:21  Ал  сендер  бұрын  жаман  ой-пікірлерге 
салынып,  зұлым  іс-әрекет  жасап,  Құдайға  жат  әрі  қас 
болдыңдар.

Қолостықтарга 2:18  Орынсыз  кішіпейілділік  танытып 



періштелерге  табынуларыңды  талап  ететіндер  сендерді 
кінәламасын!  Осындайлардың  ақыл-ойларын  өз  күнәкар 
болмыстары билейді, ал беделдері өздері ешқашан көрмеген 
нәрселерге  негізделген.  Олар  ешбір  себепсіз  кеуделерін 
көтеріп,

1  Салониқалықтарга 5:14 Бауырластар, сендерден тағы мынаны 
өтінеміз:  жүгенсіз,  бос  жүргендерге  ескерту  жасаңдар, 
жасқаншақтарға жігер беріңдер,  әлсіздерді  қолдап,  төзімділік 
танытыңдар!

2 Салониқалықтарга 2:2 кейбіреулер «Иеміз Мәсіхтің келетін күні 
болып  қалған  екен»  деген  лақапты  таратса,  сендер  бірден 
абыржып, қорқып қалмаңдар! Олар осы жайлы аян көрдік, не 
(Құдайдан) хабар жетті, не бізден хат алдық десе де, бәрібір 
иланбаңдар!

1  Тімотеге  6:5  ақыл-естері  уланған,  шындықты  білуден  ада 
болған адамдардың арасындағы үздіксіз ұрыс-керіске себепші 
болады.  Ондайлар  Құдайға  ұнамдылықты  байлыққа  қол 
жеткізудің жолы деп санайды.

2  Тімотеге 3:8  Янни мен Ямбыридың Мұса пайғамбарға  қарсы 
күрескені  сияқты,  мұндай  азғырушылар  да  шынайы  ілімге 
қарсы шығады. Бұлардың ақылдары бүлінген, сенімдері түкке 
тұрғысыз, жалған.

Титке  1:15  Көңілі  тазаларға  бәрі  де таза,  ал күнәға  былғанып, 
сенбейтіндер үшін еш нәрсе де таза емес, олар ақыл-естері 
де, ар-ұждандары да арамданғандар.

Еврейлерге  12:3  Исаның  күнәкарлардың  қаншама 
жауыздықтарына  шыдағанын ескеріңдер!  Осылай  сендер  де 
қажымаңдар, жігерлеріңді жасытпаңдар!

Жақыптың 1:8 ол — екіойлы, барлық іс-әрекетінде тұрақсыз адам.
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