
Kazakh - Lust Scriptures

Исход 15:9  Жау былай мақтанды:  «Өкшелей қуып,  жетемін. Құмарымды
қандырып, олжасын бөлісемін. Семсерімді қынабынан суырып аламын,
Күшімді көрсетіп, тас-талқанын шығарамын!»

Исход 18:21 Сонымен қатар бүкіл халықтың арасынан қабілетті бірсыпыра
адамды таңдап ал.  Олар Құдайды терең қастерлеп,  Оған ұнамсызды
істеуден  шошынатын адал,  әрі  арам табыстан  бойын аулақ  ұстайтын
болулары қажет. Солар мың, жүз, елу және он адамға басшылық жасап,

Исход 20:14 Неке адалдығын бұзба!
Исход 20:17 Басқаның үйіне ие болуға сұқтанба! Оның әйеліне, құл-күңіне,

өгіз-есегіне не өзге де ешқандай нәрсесіне заңсыз ие болуға сұқтанба!»
Числа  11:4  Исраил  халқының  арасындағы  жат  жұрттық  тобыр  өзге

тағамдарға  құмарлық  танытты.  Исраилдіктердің  өздері  де  қайтадан
күңкілдей жыланып: «Біреу бізге ет жегізсе ғой, шіркін!

Второзаконие 5:21 Басқаның әйеліне, оның үйіне не жеріне, құл-күңіне, өгіз-
есегіне не өзге де ешқандай нәрсесіне заңсыз ие болуға сұқтанба!»

Второзаконие 12:20 Құдайларың Жаратқан Ие жерлеріңді өз уәдесіне сай
кеңейтіп  берген  соң,  етке  аңсарларың  ауғанда  оны  қанша  жегілерің
келсе, сонша жей аласыңдар.

Второзаконие 22:22 Егер бір ер адам күйеуі бар әйелмен жатқан жерінен
ұсталса, онда еркек пен әйелдің екеуі де өлтірілулері керек. Зұлымдықты
Исраилден осылайша аластатыңдар!

Ешуа 7:21 олжаның арасынан бабылдық әдемі шапан, екі жүз мысқал күміс
және салмағы елу мысқал сом алтынды көргенде, оларға қатты қызығып
кетіп, ала салдым. Қазір олар шатырымның ішінде жерде көмулі жатыр.
Ең астында жатқаны күміс, — деді.

Жыры 9:24 Арсыз жан құмарлығын тіпті мақтан етеді, Ашкөз де дандайсып
Жаратқанды менсінбейді,

Жыры 77:18 Талғамдарына қарай тамақ талап еткен, Тәңірді іштей сынап
еркінсіген,

Жыры 77:30 Ал құмартқан тамақтарын жеп болмастан, Ауыздарындағы етті
жұтпастан,

Жыры  80:13  Сондықтан  Мен  қасарысқан  жүректеріне Жол  бердім  өз
беттерімен жүрулеріне.

Жыры 105:14  Айдалада  құмарлықтарына  салынды, Құла  түзде  Құдайды
еркінсіп сынады.

Жыры 118:36 Жан дүнием пайдақорлыққа салынбасын, Оны ережелеріңе
құштар етсең, шіркін!

Притчи  1:19  Арам  табысқа  құмардың  тағдыры  сол: Дүниеқор  иесін
жалмайды ол.



Притчи 6:25 Көркіне оның жүрегің елікпесін, Жанары сені баурап әкетпесін!
Притчи 15:27 Пайдақор отбасының берекесін кетірер, Параны жек көрген

тыныш өмір сүрер.
Притчи 21:25,26 Жалқауды құмарлықтары құртар, Себебі қолы жұмыстан

қашар. 26 Жалқау жан күні  бойы алуды көксер, Ал әділ жан мұқтажға
аямай берер.

Притчи  28:16  Зердесіз  билеуші  халқын езгіге  салар, Арам пайданы жек
көрген ұзақ билік құрар.

Ишая  56:11 Олар қомағай, тоюды білмейтін төбеттерге ұқсас! Түсінігі жоқ
осы бағушылардың бәрі  өз беттерімен жүріп,  әрқайсысы өз пайдасын
ғана ойлайды.

Ишая  57:17 Яһуда халқының дүниеқұмарлық күнәсі  үшін Мен оған қатты
ашуланып, жазасын тартқызып, одан бетімді жасырдым. Алайда халқым
Менен бас тартуын доғармай, өз жүрек қалауымен жүре берді.

Еремия  6:13  Кішігінен  ұлығына  дейінгі  бәрі  де  пайдақұмар.  Тіпті
пайғамбарлары мен діни қызметкерлері де арамзалық жасайды.

Еремия 22:17 Ал сен жан-тәніңмен арам пайдаға құнығып, жазықсыз қан
төгіп, басқаға зорлық-зомбылық жасауды ынтыға көздейсің.

Еремия  51:13  —  Уа,  үлкен  өзен  салаларының  бойында  орналасып,
байлыққа  мейлінше  кенелген  қала!  Кенеттен  ажалың  жетіп,  өмірің
үзіледі.

Езекиел  6:9  Тұтқындалып,  басқа  халықтардың  арасына  айдалып  кеткен
адамдарың  сол  кезде  Мені  естеріне  алатын  болады.  Олар  өздерінің
Менен  сырт  бұрылған  опасыз  жүректеріне  және  тәңірсымақтарына
құштарлана  қараған  көздеріне  Менің  қалайша  қайғырғанымды  сонда
түсінбек.  Ақырында  олар  істеген  зұлымдықтары  мен  жексұрын  салт-
дәстүрлері үшін өздерінен-өздері жиренетін болады.

Езекиел 14:4,5 Сондықтан оларға былай де: Жаратушы Тәңір Ие мынаны
айтады:  Исраил  халқы  жүрегінің  төріне  жалған  тәңірлерді  орнатып,
өздерін адастырып, күнәға батыратын зұлым нәрселерді басты орынға
қойып алған. Әйтсе де, олар енді Менен ақыл сұрау үшін пайғамбарыма
барды.  Сондықтан  Мен,  Жаратқан  Ие,  оларды  өздерін  арамдайтын
жалған тәңірлерінің молшылығына сәйкес жазалап, жауабымды беремін.
5  Мұны  өздерінің  діңгек  тәрізді  тәңір  мүсіндеріне  табынуға  Менен
қашықтап  кеткен  исраилдіктердің  жүректерін  Өзіме  кері  қайтару  үшін
істеймін.

Езекиел  22:12  Сендегі  адамдар  ақшаға  жалданып  кісі  өлтіреді.  Өзің
өсімқорлықпен айналысып, басқалардың мал-мүлкін зорлықпен тартып
алып байисың. Ал Мені ұмытып кеткенсің! — деп ескертеді Жаратушы
Тәңір Ие.

Езекиел  33:31  Сөйтіп  олар  әдеттегідей  саған  келіп,  Менің  халқымның
адамы  болып  алдыңда  отырады.  Алайда  сенің  айтқан  сөздеріңді



тыңдаса да,  соларды орындамайды.  Олар жағымпаздана сөйлегенде,
жүректерінде өздерінің арам пайдаларын ғана ойлап тұрады.

Ошия 4:12 Менің халқым ағаш дөңбектен жасалған жалған тәңірге жүгінеді,
сәуегейлікке  қолданылатын  сол  ағаш  оларға  «жауабын  береді»  екен!
Жүгенсіздіктің рухы оларды адастырып, олар өздерінің Құдайынан бас
тартып, азғындыққа салынды.

Ошия 5:4 Халықтың жасап жүрген зұлым істері өздерінің Құдайына қайтып
келулеріне  жол  бермейді.  Себебі  оларды  азғындықтың  рухы  билеп
алды, әрі олар Жаратқан Иені мойындаған жоқ.

Миха  2:2  Сондайлар  басқаның  егістіктеріне  сұқтанып,  тартып  алады,
үйлеріне  сұқтанып,  оларды  да  иемденіп  алады.  Олар  адамды  үй-
жайынан, тіпті мұралық жерінен айырады.

Нақұм 3:4 Осының бәрі Ниневидің шексіз азғындығы мен опасыздығы үшін
басына  түседі.  Сұлу  да  тартымды  болып,  сиқыршылықты  әбден
меңгерген бұл қала арам іс-әрекетімен халықтарды баурап алды да, көп
әулеттерді сиқыршылығымен құлдыққа сатты.

Аббақұқ  2:9  Арам жолмен үйіңді  байлыққа  кенелткен,  қонысыңды биікке
салып, пәледен аулақ боламын деп сенген сен қасіретке қаласың!

Матай 5:28 Ал Мен сендерге былай деймін: кім бір әйелге құмарта қараса,
оның өз жүрегінде сол әйелмен неке адалдығын бұзғаны.

Марқа  4:19 алайда бұ дүниелік тұрмыс қамын ойлап абыржып, байлыққа
алданады.  Өзге  нәрселерге  деген  құмарлықтар  да  бойларына  сіңеді.
Сондықтан Ізгі хабар оларда ескерусіз қалып тұншығып, өнім бермейді.

Марқа  7:22  ұрлық,  ашкөздік,  зұлымдық,  алдаушылық,  жүгенсіздік,
қызғаныш, жамандау, тәкаппарлық және ақымақтық.

Лұқа 3:14 Бірқатар жасақшылар да: — Ал біздің не істеуіміз керек? — деген
сұрақ қойды. Жақия оларға: — Ешкімге зорлық жасамаңдар, жала жауып
тонамаңдар! Өз жалақыларыңа қанағаттаныңдар! — деп бұйырды.

Лұқа  12:15  Содан Ол халыққа  қарап:  — Абайлаңдар,  дүниеқор болудан
сақтаныңдар! Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің
иесі бола алмайды, — деді.

Лұқа 16:14 Бұлардың бәрін дүниеқор парызшылдар да естіп, Исаны мазақ
қылды.

Жохан  8:44  Сендердің  рухани  аталарың  —  әзәзіл  шайтан.  Соның
құмарлықтарын орындағыларың келеді. Ол әуел бастан-ақ кісі өлтіруші
болып келеді, ақиқат жағында тұрған да емес, өйткені онда ақиқат жоқ.
Әзәзіл  өтірікті  өз  болмысына  сай  айта  береді,  себебі  ол  —  өтірікші,
өтіріктің бастауы.

Елшілердің  Iстері  20:33  Мен ешкімнен  алтын-күміс,  киім-кешек дәметкен
емеспін.

Римдіктерге  1:24-29  Сондықтан  да  Құдай  оларды  көңілдері  ынтыққан
азғындықтың  былығына  батырып  жіберді;  осылай  олар  өз  тәндерін



өздері  қорлауда. 25  Өйткені  адамдар  Құдай  туралы  шындықты
мойындамай,  жалған  тәңірлерге  сиынып  келеді.  Жаратушы  Иеге  бас
ұрып ғибадат етудің орнына жаратылған нәрселерге құлшылық етеді. Ал
Жаратушы Құдай мәңгілік мадақталуға лайық! Аумин. 26 Сол себептен
де  Құдай  адамдарды  өздерін  қорлайтын  құмарлықтарға  батырып
жіберді.  Араларындағы  кейбір  әйелдер  табиғи  жыныстық  қатынасты
табиғи емес қатынаспен ауыстырды. 27 Дәл солай кейбір еркектер де
әйелдерімен табиғи қатынасты қойып, бір-біріне құмарлықпен ынтығып,
азғындық істейтін болды. Олар тура жолдан тайып кеткендіктерінің тиісті
жазаларын өз бойларында тартып жатты. 28 Бұған қоса мұндай кісілер
Құдайды танудың қажеті жоқ деп шешті. Сондықтан Ол соларды бұзық
пейілдерінде қалдырып,  ұятты нәрселер істеуге  тастады. 29 Олардың
тұла  бойлары  тұнған  әділетсіздік,  бұзықтық,  дүниеқорлық,  залымдық,
қызғаншақтық, кісі өлтіруге құмарлық, даукестік, алдамшылық және арам
ниеттілік.

Римдіктерге  6:12  Сондықтан  күнә  ажалды  тәндеріңді  билемесін!  Яғни
тәндеріңнің күнәлі құмарлықтарына еріп кетпеңдер!

Римдіктерге 7:7 «Бұдан қандай қорытынды шығады? (Бойымыздағы күнәлі
құмарлықтарды қоздырып, оятқандығына бола) Таурат заңы күнәлі ме?»
Жоқ, мүлдем олай емес! Бірақ заң болмаса, күнә жасағанымды білмес
едім.  Мысалы,  Таурат  заңы  «Басқаның  иелігіне  сұқтанба!»  демесе,
сұқтанудың күнә екенін білмес едім.

Римдіктерге 13:9,14 «Неке адалдығын бұзба; кісі  өлтірме; ұрлық жасама;
басқаның  иелігіне  сұқтанба!»  және  тағы  басқа  бұйрықтар  Таурат
заңында былай деп тұжырымдалған: «Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы
адамды да солай сүй!» 14 Одан да Иеміз Иса Мәсіхке беріле түсіп, Оны
үлгі  етіңдер.  Ескі  болмыстарыңның  күнәлі  құмарлықтарын
қанағаттандыруды ойлаудан бас тартыңдар!

1  Қорынттықтарга  5:10,11  Онда  мен  осы  дүниелік  азғын,  дүниеқоңыз,
қарақшы немесе жалған тәңірлерге құлшылық етуші адамдарды ойлаған
жоқпын. Әйтпесе бұ дүниеден түгелдей безіп кетуге тиіс болар едіңдер
ғой. 11  Алайда  өзін  сенімдегі  бауырласпын  деп  атағанмен,  азғын,
дүниеқоңыз,  жалған  тәңірлерге  құлшылық  етуші,  өсекші,  маскүнем
немесе  алаяқ  болып  жүрген  ешкіммен  де  араласпауларың  керек.
Мұндайлармен тіпті дастарқандас та болмаңдар.

1  Қорынттықтарга  6:9,10  Әділетсіздердің  Құдайдың Патшалығынан  орын
алмайтынын  білмейсіңдер  ме?  Алданбаңдар:  азғындар,  жалған
тәңірлерге  құлшылық  етушілер,  неке  адалдығын  бұзушылар,
нәпсіқұмарлар,  еркекжанды  еркектер, 10  ұрылар,  дүниеқоңыздар,
маскүнемдер,  өсекшілер  және  тонаушылар  үшін  Құдайдың
Патшалығында орын жоқ!

1  Қорынттықтарга  10:6  Міне,  осы  оқиғалар  бізді  ата-бабаларымыздай



жамандыққа құмар болудан сақтандырып, үлгі болып тұр:
1 Қорынттықтарга 12:31 Ал сендер бәрің де ең пайдалы дарындарға ие

болуға ұмтылыңдар!
Енді мен барлығынан да асып түсетін жолды көрсетемін:
1  Қорынттықтарга  14:39  Сонымен,  бауырластар,  Құдайдың  хабарын

жеткізуге талпыныңдар, әрі бөтен тілдерде сөйлеуге тыйым салмаңдар.
2  Қорынттықтарга  9:5  Сондықтан  да  бауырластардан  сендерге  бізден

бұрын баруларын сұрауды тиімді деп таптым. Олар өздерің уәде еткен
жомарт тарту-таралғыларыңды алдын ала жинап, дайындаудың қамын
ойластырмақ. Сонда сыйларың іштарлықпен лажсыздан берілген емес,
кеңпейілділікпен жасалған игілік болады.

Ғалаттықтарга 5:16-20  Ал  мен  былай  деймін:  Киелі  Рухтың  күші  мен
жетегінде  өмір  сүріңдер,  сонда  ескі  күнәкар  болмыстарыңның  қалауы
іске  аспайды. 17  Өйткені  ескі  болмысымыздың  қалауы  Киелі  Рухқа
қарсы, әрі Рухтың қалауы ескі болмысымызға қарсы. Бұл екеуі бір-біріне
қарама-қайшы, сондықтан игі ниеттеріңді жүзеге асыра алмайсыңдар. 18
Ал  егер  Киелі  Рухтың  жетелеуімен  жүрсеңдер,  онда  Таурат  заңының
билігі сендерге жүрмейді. 19 Ескі күнәкар болмысымыздан туындайтын
қылықтар  белгілі,  бұлар:  неке  адалдығын  бұзу,  азғындық  және
ұстамсыздық; 20  жалған  тәңірлерге  табынушылық  пен  сиқыршылық;
қаскөйлік, ұрыс-керіс, қызғаныш, ашу-ыза, жеке бастың абыройын ойлау,
алауыздық туғызу, жік салу,

Ғалаттықтарга 5:24 Сонымен қатар Иса Мәсіхтікі болғандар айқыш ағашта
өлген  Онымен бірігіп  кетті.  Сол  себептен  олар өздерінің  ескі  күнәкар
болмыстарын  және  соның  азғын  құмарлықтары  мен  тілектерін  сол
айқыш ағашқа шегелеп тастағандай таза өмір сүреді.

Ефестіктерге 2:1-3 Бұрын сендер Құдайдың бұйрығын бұзып, күнә жасай
беріп,  рухани  өлі  едіңдер. 2  Сол  кезде  сендер  осы күнәкар  дүниенің
дәстүріне сай өмір сүріп, бізді ауа іспетті қоршап тұрған зұлым күштердің
әміршісінің,  яғни  Құдайға  бағынбайтын  адамдарды  билейтін  рухтың
жетегінде жүрдіңдер. 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 4:19 Мұндайлар ұяттан әбден безіп, жүгенсіздікке салынып,
тойымсыз нәпсіқұмарлықпен әр түрлі азғындық істей береді.

Ефестіктерге  4:22-27  Алдамшы  құмарлықтарымен  өмірлеріңді  құртып
келген ескі күнәлі болмыстарың мен бұған дейінгі өмір салттарыңды енді
тастаңдар! 23  Рухтарың  мен  ақыл-ойларың  түгелдей  жаңарсын; 24
осылай Құдайға рухани жағынан ұқсас жаратылған жаңа, шынымен әділ
де  қасиетті  адам  болып  өмір  сүріңдер! 25  Сондықтан  өтірікті  тастап,
әрқайсың басқаларға шындықты айтыңдар! Бәріміз біріккен бір рухани



дененің  мүшелеріміз  ғой. 26  «Ашуланғанда  күнә  жасамаңдар!»  деп
(Забурда)  жазылған.  Күн  батпай  тұрып,  ашуларыңды  басыңдар, 27
сөйтіп шайтанның жамандыққа түрткі салуына жол бермеңдер!

Ефестіктерге 5:3,5 Араларыңда неке адалдығын бұзу,  әр қилы азғындық
пен  ашкөздіктің  тіпті  аттары  да  аталмасын.  Құдайға  бағышталған
адамдарға бұлардан аулақ жүру лайық. 5 Мынаны біліп қойыңдар: неке
адалдығын  бұзатындар,  ұятсыздар  және  ашкөз  адамдар  —  жалған
тәңірлерге  табынушылар.  Мұндайлардың  ешқайсысына  да  Мәсіхтің
және Құдайдың Патшалығында орын жоқ.

Қолостықтарга 3:5  Ал  енді,  күнәкар  дүниеге  жататын  қылықтарыңды
біржола  тоқтатыңдар:  неке  адалдығын  бұзу,  әр  қилы  азғындық,
нәпсіқұмарлық  және  арам  пиғылдан  аулақ  жүріңдер;  ашкөздікке  де
салынбаңдар, ол жалған тәңірлерге табынумен бірдей!

1  Салониқалықтарга  2:5  Ешқашан  да  жағымпазданып  сөйлеп  көрген
жоқпыз, оны өздерің білесіңдер. Пайда табайық деген ішкі  есебіміз де
болған емес, бұған Құдай куә.

1 Салониқалықтарга 4:3-7 Құдай сендердің Өзіне бағышталып қасиетті өмір
сүргендеріңді қалайды. Бұл азғындықтан аулақ жүрулеріңді де білдіреді:
4 әркім өз денесін қасиеттілікпен әрі құрметпен күте білсін! 5 Құдайды
танымайтын  ұлттарға  ұқсап  күнәлі  құмарлықтарға  салынбаңдар, 6
ешқайсың да заңды аттап, пайдакүнемдікпен бауырластарыңды алдап
кетпеңдер!  Сендерге  бұрынырақ  ескерткеніміздей,  Иеміз  мұндай
күнәлардың  бәрінің  жазасын  береді! 7  Құдай  бізді  азғын  емес,  Оған
бағышталған қасиетті өмір сүруге шақырды.

1 Тімотеге 3:3,8 не арақ-шарапқа құмар, не ұрыншақ та емес, шыдамды,
айтыс-тартыстан аулақ жүретін, ақшаға да құнықпайтын жан болуға тиіс.
8 Сол сияқты, қауым қызметшілері де байыпты, өтірік айтпайтын жандар
болып, маскүнемдік пен пайдақұмарлықтан аулақ жүрулері қажет.

1 Тімотеге 6:9,10 Ал баюға ұмтылғандар азғыруға ұшырап, өздерін апатқа,
құрып  кетуге  апаратын  көптеген  ақымақ  та  зиянды  құмарлықтардың
торына түседі. 10 Өйткені ақшақұмарлық — әр түрлі жамандықтың түп-
тамыры.  Кейбіреулер  осыған  бола  сенімдерінен  адасып,  өздерін
көптеген қайғы-қасірет пен өкінішке душар етті.

2  Тімотеге  2:22  Сонымен  жастықтың  құмарлықтарынан  бас  тартып,  пәк
жүрекпен  Иемізге  сиынатындардың  бәрімен  бірге  әділдік,  сенім,
сүйіспеншілік және татулыққа ұмтыл.

2  Тімотеге  3:2,6  Адамдар  өзімшіл,  ақшақұмар,  мақтаншақ,  тәкаппар,
өсекшіл  болып,  ата-аналарына  бағынбайды.  Олар  алғысты  білмей,
қасиеттіні танымай, ешкімді сүймей, 6 Олардың кейбіреулері кісілердің
үйлеріне қулықпен кіріп, түйсіксіз әйелдерді еліктіріп, құлдыққа түсіреді.
Сондайлар күнәға белшесінен батып, түрлі құмарлықтардың жетегінде
жүреді.



2 Тімотеге 4:3 Себебі адамдар дұрыс тәлімді еш қабылдамайтын уақыт та
туады.  Олар  жеке  құмарлықтарының  жетегінде  кетіп,  құлақтарына
жағатындарды  ғана  айтатын  тәлім  берушілерді  көптеп  шақырып,
соларды тыңдайтын болады.

Титке  2:12  Ол  бізді  Оған  ұнамсыз  қылықтар  мен  күнәкар  дүниелік
құмарлықтардан бас тартып, қазіргі заманда байыпты, әділ және Құдайға
ұнамды өмір сүруге бағыттайды.

Титке  3:3  Бір  кезде біз  де  түйсіксіз  болып,  тіл  алмай,  азғырылып,  түрлі
құмарлықтар мен ләззаттың құлы болдық. Өмірімізді қара ниеттілікпен,
күншілдікпен  өткізіп,  басқаларға  жексұрын  болып,  бір-бірімізді  де  жек
көрдік.

Еврейлерге  13:5  Ақшақұмар  болмай  өмір  сүріп,  қолдағы  барды  қанағат
тұтыңдар!  Құдай:  «Мен сені  ешқашан тастап та кетпеймін,  жалғыз да
қалдырмаймын», — деген ғой.

Жақыптың  1:14,15  Қайта,  адамды  өзінің  құмарлықтары  еліктіріп,  ол
солардың  жетегінде  кеткенде  сынақтан  өтеді. 15  Сонда  құмарлыққа
берілсе, сол күнәні тудырады, ал күнә жасау рухани өлімге ұшыратады.

Жақыптың 4:1-5 Ендеше, араларыңдағы қастастық пен дау-жанжал қайдан
шығады? Бойларыңдағы соғысып жатқан арам құмарлықтарыңнан туады
емес пе? 2 Сендер бір нәрсені аңсап, иемдене алмайсыңдар; сонда кісі
өлтіретіндей жек көріп, қызғанасыңдар, алайда аңсаған нәрселеріңе қол
жеткізе  алмайсыңдар.  Жанжалдасып,  төбелесесіңдер,  бәрібір
иемденбейсіңдер, өйткені оны Құдайдан сұрамайсыңдар. 3 Сұрасаңдар
да,  ие  бола  алмайсыңдар,  себебі  ізгі  ниетпен  емес,  арам
құмарлықтарыңды қанағаттандыру үшін сұрайсыңдар. 4 Әй, опасыздар!
Осы  күнәкар  дүниемен  достасу  Құдайға  қастық  екенін  білмейтін  бе
едіңдер?  Осы дүниемен  дос  болғысы келген  әркім  Құдайдың жауына
айналады. 5  Киелі  жазбадағы  мынадай  сөздер  бекер  айтылды  деп
санайсыңдар  ма:  Өмірімізден  орын  алған  Құдайдың  Рухы  жалғыз
Құдайды ғана сүйіп, Оған түгелдей бағышталуымызды аңсайды.

1 Петірдің 1:14 Құдайдың рухани балалары ретінде Оған мойынсұныңдар.
Бұрын  Оның  шынайы  хабарын  білмей,  өмірлерің  жаман  істерге
жетелейтін  құмарлықтардың  билігінде  болып  келді.  Бұған  енді  жол
бермеңдер!

1 Петірдің 2:11 Сүйікті бауырластарым, (осы күнәкар дүниеде) жат жерлік
адамсыңдар,  сондықтан  сендерге  ескертемін:  өз  жандарыңа  ұдайы
қарсы шығатын арам құмарлықтардан бас тартыңдар!

1 Петірдің 4:2-4 Бұдан былай осы дүниедегі өміріңнің қалған кезеңін ескі
күнәкар болмыстарыңның құмарлықтарына сай емес, Құдайдың еркіне
мойынсұнып өткізулерің керек. 3 Өткен кезде сендер ұзақ уақыттарыңды
Оған  мойынсұнбайтындарға  ұнайтынды  жасап  өткіздіңдер:  өмірлерің
жүгенсіздік,  нәпсіқұмарлық,  маскүнемдік,  ырду-дырду  ойын-сауықтар,



мас  жын-ойнақтармен  және  Құдайға  жек  көрінішті  жалған  тәңірлерге
құлшылық етумен өтіп келді. 4 Бұрынғы серіктерің өздерінің иіріп, тартып
әкететін  азғын  өмір  салттарына  енді  батпағандықтарыңа  таңғалып,
налып, сендерді жамандайды.

2 Петірдің 1:4 Өзінің болмысы сондай ұлы әрі ізгілікті болғандықтан, Құдай
бізге аса құнды да тамаша уәделерін берді. Бұл уәделерінің арқасында
сендер  Құдайдың  әділ  болмысын  бөлісіп,  арам  құмарлықтарға
салынбай, осы күнәкар дүниелік адамдардың азғындығынан аулақ жүріп
құтыла аласыңдар.

2 Петірдің  2:3  Көптеген адамдар солардың азғындықтарына еріп  кетпек.
Оларға бола ақиқат жолы масқараланатын болады.

2  Петірдің  2:9-19  Бұл солай болғанда,  Жаратқан  Ие Өзіне  ұнамды өмір
сүретіндерді  өтіп  жатқан  сынақтарынан  құтқаруды,  ал  әділетсіздерді
қиямет соты болатын күнге дейін сақтап, жазалауды, әрине, біледі. 10
Әсіресе,  күнәкар  болмыстарының  арам  құмарлықтарының  жетегіне
ерген,  ешбір  билікті  елемейтіндердің  тағдырлары  осындай  болмақ!
Сондай  тәкаппар  да  қиқар  жалған  тәлім  берушілер  абыройлы
билеушілерді  балағаттаудан  қаймықпайды. 11  Тіпті  күш-қуаттары
әлдеқайда  зор  періштелер  де  соларды  Жаратқан  Иенің  алдында
ешқандай балағат сөзбен айыптамайды. 12 Бірақ сол алдамшы тәлім
берушілер ақылдарымен емес, жабайы аңдар сияқты түйсіктерімен ғана
жүреді.  Ал аңдар аулап, өлтіру үшін бар ғой.  Сол адамдар түсінбеген
нәрселері  туралы  жаман  сөз  айта  береді.  Ақырында  жабайы  аңдар
сияқты олар да жойылмақ, 13 осылай жасаған әділетсіз істеріне лайықты
жазаларын  тартпақ. Мұндайлар  тіпті  күндіз  тәндік  тәбеттерін
қанағаттандырып, алдамшы ырду-дырдудан ләззат табады; өздеріңмен
бірге тойлауларымен ар-ұяттарыңа дақ түсіріп, сендерді жұрт алдында
ұятқа  қалдырады. 14  Олар  ұдайы  күнә  жасаудың  орайын  іздеп,
көздерімен  әйелдерді  «ішіп-жеп»,  сенімі  тұрақсыздарды  өздеріне
еліктіріп  отырады.  (Солардың  саны  көбейе  түссін  деп)  ашкөзденіп
үйренген  мұндайларды Құдайдың  қарғысы атқан! 15  Олар  баяғыдағы
Босор ұлы Балағамның жолына түсіп, тура жолдан тайып, адасып кетті.
Балағам әділетсіз ісі үшін алатын сыйын қатты ұнатты, 16 бірақ жаман
қылықтары бетіне басылды: оның есегіне тіл бітіп, адам секілді сөйлеп,
қиқар  пайғамбардың  ақымақ  әрекетін  тоқтатты! 17  Сол  жалған  ілімді
таратушылар қауымды алдап, тақырға отырғызатын, кеуіп қалған бұлақ
көздеріне  және  дауыл  айдаған,  жаңбырсыз  ақ  бұлттарға  ұқсайды.
Оларға тозақтың қара түнегі  дайын тұр. 18 Мұндайлар бос сөздермен
мақтанып жүреді.  Олар  теріс  жолмен жүргендердің  арасынан  жуырда
ғана  құтылып  шыққан  адамдарды  күнәкар  болмыстарының
құмарлықтарын  қайтадан  жүгенсіздікпен  қанағаттандыруға  еліктіріп,
торларына түсіреді. 19 Олар осындай жандарға бостандықты уәде етеді,



бірақ  өздері  азғындықтың  құлдығында  жүреді.  Өйткені  адам  неден
жеңілсе, соның құлы болар.

2  Петірдің  3:3  Ең бастысы,  мынаны біліп  қойыңдар:  осы соңғы заманда
арам  құмарлықтарына  салынып,  сендерді  келемеждейтін  адамдар
шығатын болады.

1 Жоханның 2:15-17 Осы күнәлі дүниені және ондағы еш нәрсені 
сүймеңдер! Осы дүниені сүйгендердің көктегі Әкеге сүйіспеншілігі жоқ. 16
Себебі осы дүниеге тән нәрселердің бәрі: күнәкар адамның 
құмарлықтары, көзінің қомағайлығы әрі тұрмысына мастануы көктегі 
Әкеден емес, осы дүниеден бастау алған. 17 Осы дүние мен оның 
ләззаты өткінші, ал Құдайдың еркін орындаушылар мәңгі өмір сүреді.

Яһуданың  1:11  Бұлар  қасіретке  қалмақ!  Олар  Қабыл  таңдаған  жолмен
жүреді  және  Балағам  іспетті  өздері  алатын  сыйына  қызығып,
алдамшылыққа  беріледі.  Ақырында  олар  Қорах  сияқты  қиқарлықпен
(қауым жетекшілеріне қарсы) бас көтергендері үшін құртылмақ.

Яһуданың 1:15-19 Ол бәрін де соттап, әділетсіздердің зұлымдықпен істеген
барлық жаман істерін де, арсыз күнәкарлардың Оған қарсы айтқан күллі
қатал  сөздерін  де  әшкерелеп,  жазаларын  тартқызатын  болады».  16
Мұндайлар  ұдайы  наразылық  білдіріп,  күңкілдеп  жүреді.  Олар  жаман
құмарлықтарына  салынып,  бас  пайдалары  үшін  мақтанып,  өзгелерге
жағымпазданады. 17  Ал  сендер,  сүйікті  бауырластарым,  Иеміз  Иса
Мәсіхтің елшілерінің алдын ала айтып кеткендерін естеріңе түсіріңдерші!
18  Олар  сендерге:  «Осы  соңғы  заманда  өздерінің  арсыз
құмарлықтарына салынып, шынайы ілімді келемеждеп жүрген адамдар
шығады!» — деген еді. 19 Қауымдарға жік салатын мұндайларда Киелі
Рух болмайды, қайта, олар күнәкар болмыстарының жетегінде жүреді.

Аян 18:14 «Сен сондай қатты ұнатқан жемістерден ада қалдың, барлық 
байлығың мен сәулелі салтанатың да бітті! Енді қайтып оларды таба 
алмайсың!» — дейді олар.
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