
Kyrgyz - Lust Scriptures

Египеттен чыгуу 15:9 Душман: “Сая кууп жетем, олжону бөлүп алам, олжого
тунам,  кылычымды  кынынан  сууруп  алып,  аларды  өз  колум  менен
кырам”, – деди.

Египеттен чыгуу 18:21 Эл ичинен жөндөмдүү, Кудайдан корккон, ачкөздүктү
жек көргөн, адилет адамдарды тандап алып, аларды элге миң башы, жүз
башы, элүү башы жана он башы кылып дайы нда.

Египеттен чыгуу 20:14 Ойноштук кылба.
Египеттен чыгуу 20:17 Жакыныңдын үйүнө көз артпа. Жакыныңдын аялына,

кулуна, к үңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа».
Numbers 11:4  Алардын арасындагы келгиндер тамакты эңсей башташты.

Аларга кошулуп Ысрайыл уулдары да отуруп алып, мындай деп ыйлай
башташты: «Бизди ким этке тойгузат?

Deuteronomy 5:21 Жакыныңдын аялына да, үйүнө да, жерине да, кулуна да,
күңүнө да, өгүзүнө да, эшегине да, эч бир нерсесине көз артпа”.

Deuteronomy 12:20 Кудай-Теңириң Өзү айткандай, жериңди кеңейткенде, эт
жегиң келип: “Эт жегим келип жатат”, – десең, анда каалашыңча же.

Deuteronomy 22:22 Эгерде күйөөсү бар аял менен жаткан бирөө кармалса,
анда экөө тең: аял менен жаткан эркек да, эркек менен жаткан аял да
өлтүрүлсүн. Ысрайыл элинин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл.

Жешуя  7:21  Олжолордун арасынан бир жакшынакай Шинар кийимин, эки
жүз  күмүш  шекелди,  салмагы  элүү  шекел  уютулган  алтынды көрдүм.
Алар мага жагып калды, ошондуктан мен аларды алдым. Мына, алар
чатырымдын ортосунда көмүлүп турат, күмүштөр да ошол жерде».

Забур  9:24  Кудайсыз  өз  кумары  менен  мактанат.  Мансапкор  өзүн  өзү
урматтайт.

Забур  77:18 Өз жүрөктөрүндө Кудайды сынап,  өздөрү каалаган тамакты
талап кылышты.

Забур  77:30  Бирок алардын каалоосу кана электе эле, алар тамактарын
жута электе эле,

Забур  80:13  Ошондуктан  Мен  аларды  өздөрүнүн  көшөргөн  жүрөгүнүн
эркине койдум, өздөрү каалаган жол менен жүрө беришсин дедим.

Забур  105:14  Алар  чөлдө  каалоолоруна  берилишти,  Кудайды  эл
жашабаган жерде сынашты.

Забур 118:36 Менин жүрөгүмдү дүнүйөкордукка эмес, Өзүңдүн осуяттарыңа
бур.

Акылмандык  1:19  Бирөөнүн байлыгына көз арткан ар бир адамдын жолу
ушундай болот: тартып алган байлыгы аны өмүрүнөн ажыратат.

Акылмандык  6:25  Жүрөгүңдө анын сулуулугун  каалаба,  ал  сени  кирпиги
менен өзүнө тартып кетпесин.



Акылмандык  15:27  Алдым-жуттум адам өз үйүн бүлдүрөт, ал эми параны
жек көргөн адам жашайт.

Акылмандык  21:25,26  Жалкоону өзүнүн ачкөздүгү  өлтүрөт,  анткени анын
колдору иштегиси келбейт.  26 Ал күн сайын аябай ачка болуп  турат,
адил адам болсо бере берет, бергенине өкүнбөйт.

Акылмандык  28:16  Акылы жок өкмөт башчысы көп кысымчылык көрсөтөт,
ал эми ачкөздүктү жек көргөн өкүмдардын өмүрү узун болот.

Иcаия 56:11  Алар – ач көз, тойгонду билбеген дөбөттөр. Алар – түшүнүгү
жок  кайтаруучулар.  Ар  бири өз  жолуна  бурулуп  кетти,  баары өз  керт
башынын кызыкчылыгын ойлойт.

Иcаия 57:17 Анын дүнүйөкордук күнөөсү үчүн Мен каардандым, аны урдум,
жүзүмдү жашырдым, ачууландым. Бирок ал бурулуп кетип, өз жүрөгүнүн
жолу менен жүрдү.

Жеремия  6:13  Анткени кичинесинен чоңуна чейин, булардын ар бири ач
көздүккө берилген, пайгамбардан ыйык кызмат кылуучуга чейин жалган
иш кылышат.

Жеремия  22:17  Бирок сенин көздөрүң менен жүрөгүң өз кызыкчылыгыңа,
жазыксыз  кан  төгүүгө,  кысымчылык,  зордук-зомбулук  кылууга  гана
бурулган.

Жеремия  51:13  О,  сен,  улуу  дарыялардын  жээгинде  жашоочу,  көп
байлыктардын ээси! Сенин күнүң бүттү, сараңдыгың чегине жетти!

Жезекиел  6:9  Аман калып, элдердин арасына туткундалып кеткен элиңер
Мен  алардын  Менден  баш  тарткан,  бузулган  жүрөгүн,  буркандардын
артынан ээрчиген бузулган көздөрүн кыйратканда, Мен жөнүндө эстешет
жана өздөрүнөн, өздөрү кылган кыянат иштеринен, ыпыластыктарынан
жийиркенишет.

Жезекиел  14:4,5  Ошондуктан алар менен сүйлөшүп,  аларга мындай деп
айт: Кудай-Теңир мындай дейт де: “Эгерде Ысрайылдан ким өз жүрөгүнө
жасалма  кудайлардын  кирүүсүнө  жол  берсе,  өзүнүн  алдына  өзүнүн
күнөөсүнүн азгырыгын коюп алса,  анан пайгамбарга келсе, анда Мен,
Теңир,  ага  жасалма кудайларынын көптүгүнө  жараша жооп берем”. 5
Ысрайыл  өзүнүн  жасалма  кудайларынан  улам  Мен  үчүн  жат  болуп
калганын өз жүрөгүндө түшүнсүн.

Жезекиел  22:12  Кан  төгүү  үчүн,  сенин  ичиңде  пара  алышат.  Сен  үстөк
алыш үчүн бересиң, ашыгы менен аласың, жакыныңдан зордук менен
пайда табасың, Мени болсо унутуп койдуң, – дейт Кудай-Теңир.

Жезекиел  33:31  Алар  сага  элдик  жыйынга  келгенсип  келип  жатышат;
Менин  элим сенин  бет  алдыңда отуруп  алып,  сенин  сөздөрүңдү угуп
жатышат,  бирок  аларды  аткарышпайт,  анткени  алар  ооздору  менен
жалган  убада  беришет,  жүрөктөрү  болсо  өздөрүнүн  керт  башынын
кызыкчылыгын көздөйт.

Ошуя  4:12  Менин элим өзүнүн дарагынан сурап жатат, ага өзүнүн таягы
жооп  берип  жатат.  Анткени  бузуктук  руху  аларды  адаштырды,  алар



бузуктук кылып, өз Кудайынан баш тартышты.
Ошуя 5:4 Алардын иштери өз Кудайына кайрылууга жол бербейт, анткени

алардын ичинде бузуктук руху бар, алар Теңирди билишпейт.
Миха  2:2  Талааларды  каалашат,  аларды  күч  менен  тартып  алышат;

үйлөрдү каалашат, аларды зордук менен тартып алышат. Адамды үйү
менен кошо, эркекти мурасы менен кошо тоноп алышат.

Нахум  3:4  Бул  чебер  сыйкырчылык  кылган,  сырты  жагымдуу  бузулган
аялдын көп бузуку иштери үчүн болду, ал өзүнүн бузуку иштери менен
элдерди, сыйкырчылыгы менен урууларды сатат.

Хабакук  2:9  Өзүн  жамандыктан  сакташ үчүн,  уясын  бийик  жерге  салыш
үчүн, арам жол менен байлык жыйнаган адамга кайгы!

Матай  5:28  Мен  болсо  силерге  мындай  деп  айтамын:  аял  кишиге
кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот.

Марк  4:19  Бирок бул дүйнөнүн түйшүгү, байлыкка азгырылуу жана башка
каалоолор алардын жүрөктөрүн ээлеп алып, сөздү басып салат да, сөз
жемиш бербей калат.

Марк  7:22  уурдоо, кошомат кылуу,  ачуулануу,  куулук,  дүнүйөкордук,  көрө
албастык, Кудайга акарат келтирүү, текебердик, акылсыздык чыгат.

Лука 3:14 Аскерлер да андан: «Бизчи, биз эмне кылышыбыз керек?» – деп
сурашты.  Ошондо  Жакан  аларга:  «Эч  кимге  кысым  көрсөтпөгүлө,
бирөөгө жалаа жаппагыла, өзүңөрдүн маянаңарга ыраазы болгула», –
деп жооп берди.

Лука 12:15 Андан кийин аларга: «Байкагыла, дүнүйөкордуктан сак болгула!
Анткени адамдын өмүрү байлыгынын көптүгүнөн көз каранды эмес», –
деди.

Лука 16:14 Мунун бардыгын байлыкты сүйгөн фарисейлер да угуп, Ыйсаны
мазактап күлүштү.

Жахан  8:44  Силердин атаңар – шайтан, силер ошонун кумарлуу иштерин
аткаргыңар  келет.  Ал  башынан  эле  киши  өлтүргүч  болчу,  чындык
боюнча жашаган жок, анткени анда чындык жок. Жалган айтуу – анын
табияты. Анткени ал – жалганчы жана жалгандын атасы.

Элчилер  20:33  Эч кимден күмүш да, алтын да, кийим да алууну каалаган
жокмун.

Рим  1:24-29  Ошондуктан  Кудай  алардын  өз  жүрөктөрүндөгү  кумардуу
каалоолору менен бузуктукка батуусуна жол берди. Ошентип, алар өз
денелерин  өздөрү  булгашты. 25  Алар  Кудайдын  чындыгын  жалганга
алмаштырышты,  Жаратканга  табынуунун,  кызмат  кылуунун  ордуна
жаратылган  нерсеге  табынышты,  кызмат  кылышты.  Ал  эми  Кудай
түбөлүккө  даңкталууга  татыктуу!  Оомийин. 26  Ошондуктан  Кудай
алардын ыпылас кумарга батуусуна жол берип койду, анткени алардын
аялдары да табигый жыныстык байланышты табигый эмес байланышка
алмаштырышты. 27  Ошондой  эле  эркектер  да  аялдар  менен  болгон
табигый  жыныстык  байланышты  таштап,  бири-бирине  кумарын



арттырышты.  Эркектер  бири-бири  менен  ыпылас  ишке  барышты.
Адашкандыктары үчүн алардын денеси жазаланды. 28 Алар Кудайды
таанып билүүнүн кажети жок дешкендиктен,  ыпылас иштерди жасаган
аларды  Кудай  ыпылас  ойлорунун  жетегине  таштап  койду. 29
Ошондуктан  алардын  жүрөгү  ар  кандай  адилетсиздикке,  бузуктукка,
арамзалыкка,  ач  көздүккө,  ачууга,  көрө  албастыкка,  киши
өлтүрүүчүлүккө, чатакташууга, алдамчылыкка, терс кыялдарга толгон.

Рим  6:12  Ошентип, дененин күнөөлүү кумарларына баш ийбешиңер үчүн,
күнөө силердин жок боло турган денеңерге бийлик жүргүзбөсүн.

Рим  7:7  Анда эмне демекчибиз? Мыйзамдын өзү күнөөбү? Албетте, жок!
Бирок  мыйзам  болбогондо,  мен  күнөө  эмне  экенин  таанып  билмек
эмесмин. Эгерде мыйзамда: «Бирөөнүкүнө көз артпа», – деп айтылбаса,
мен көз артуу деген эмне экенин түшүнбөйт болчумун.

Рим  13:9,14  Анткени  «Ойноштук  кылба»,  «Киши  өлтүрбө»,  «Уурулук
кылба», «Башка бирөөнүкүнө көз артпа» деген жана башка осуяттардын
бардыгы «Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй» деген сөз
менен  жыйынтыкталат.  14  Теңирибиз  Ыйса  Машайак  менен  тыгыз
байланышта болгула. Денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла.

1  Коринф  5:10,11  Бул  дүйнөнүн  бузуктук  кылуучулары,  дүнүйөкорлору,
талап-тоноочулары жана бутка табынуучулары менен мамилелешпегиле
дебейм.  Болбосо  бул  дүйнөдөн  таптакыр  эле  чыгып  кетүүгө  туура
келмек. 11 Мен силерге:  «“Бир тууганыңармын”,  –  деп коюп,  бузуктук
кылганын, дүнүйөкорлугун, бутка табынганын, ушак сүйлөгөнүн, ичкилик
ичкенин, уурулук кылганын таштабаган адам менен мамилелешпегиле.
Атүгүл, аны менен бирге отуруп тамак да ичпегиле», – деп жазгам.

1  Коринф  6:9,10  Же эмне,  адилетсиздердин Кудайдын Падышачылыгын
мурастабай  тургандыгын  билбейсиңерби?  Алданбагыла!  Ойноштук
кылуучулар  да,  бутка  табынуучулар  да,  нике  бузуучулар  да,  аял
жандуулар  да,  бачабаздар  да, 10  уурулар  да,  дүнүйөкорлор  да,
аракечтер  да,  ушакчылар  да,  талап-тоноочулар  да  Кудайдын
Падышачылыгын мурасташпайт.

1  Коринф  10:6  Алар  сыяктуу  жамандыкка  жакын  болбошубуз  үчүн,  бул
бизге сабак болуп калды.

1  Коринф  12:31  Эң  жакшы  жөндөмдүүлүктөргө  умтулгула,  ошондо  мен
силерге мындан да жакшы жолду көрсөтөм. 

1  Коринф  14:39  Ошентип,  бир  туугандарым,  пайгамбарчылык  кылууга
умтулгула, бирок ар кандай тилдерде сүйлөөгө тыюу салбагыла.

2  Коринф  9:5  Ошондуктан  мен  бир туугандардан  силерге  бизден  мурун
барууларын  суранууну  туура  таптым.  Алар  өзүңөр  убадалаган
тартууларыңарды  оор  салык  катары  эмес,  тартуу  катары  алдын  ала
даярдоонун камын көрүшөт.

Галата  5:16-20  Мен  болсо  муну  айтамын:  Ыйык  Рухтун  жетеги  менен
жашагыла,  ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар.



17 Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору Рухка,  Рухтун  каалоолору
болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан
силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. 18 Эгерде силер Рухтун жетеги
менен жашап жатсаңар, анда мыйзамдын бийлиги астында эмессиңер.
19 Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү, алар: ойноштук кылуу,
нике  бузуу,  ыпыластык,  адепсиздик, 20  бутка  табынуу,  сыйкырчылык
кылуу,  касташуу,  чыр-чатак,  көрө  албастык,  ачуулануу,  уруш-талаш,
келишпестик, жалган окутуу,

Галата  5:24  Машайак  Ыйсага  тиешелүү  болгондор  өздөрүнүн  күнөөкөр
табиятын  кумардануулары  жана  күнөөлүү  каалоолору  менен  бирге
айкаш жыгачка кадашкан.

Эфес  2:1-3  Кылмыштарыңардын  жана  күнөөлөрүңөрдүн  айынан  өлгөн
силер 2 бир кезде бул  дүйнөнүн адаты боюнча,  абада бийлик кылып
жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда
аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. 3 Бир кезде
мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып,
оюбузга  келгенди  кылып,  денебиздин  күнөөлүү  каалоолору  боюнча
жашачубуз,  башкалар  сыяктуу  эле  табиятыбыз  боюнча  Кудайдын
каарына кала турган адамдардан болчубуз,

Эфес  4:19  Ыйманынан ажырап калган алар ар кандай ыпылас иштерди
тойбостук менен жасап, бузуктукка берилип кетишкен.

Эфес 4:22-27 Силер Андан алдамчы кумарлары менен чирип бара жаткан
эски адамдын мурдагы жүрүм-турумун таштоо керек экендигин, 23 акыл-
оюңарды  жаңыртып  турушуңар  керек  экендигин, 24  чыныгы  адилдик
жана  ыйыктык  менен  Кудайдын  бейнеси  боюнча  жаратылган  жаңы
адамды  кийүү  керек  экендигин  үйрөнгөнсүңөр. 25  Мына  ошондуктан
жалгандан  баш тартып,  ар  кимиңер  жакыныңарга  чындыкты айткыла,
себеби  биз  бири-бирибизге  мүчөбүз. 26  Ачууланганыңарда  күнөө
кетирбегиле:  күн  батканча,  ачууңарды  баскыла, 27  шайтанга  орун
бербегиле.

Эфес  5:3,5  Араңарда ойноштук, ар кандай ыпыластык жана дүнүйөкорлук
жөнүндө  сөз  да  болбошу  керек,  себеби  ыйыктарга  мындай  кылуу
жарабайт. 5 Билип койгула: ойноштук кылуучу, нике бузуучу, дүнүйөкор,
башкача  айтканда,  бутка  табынуучу  Машайактын  жана  Кудайдын
Падышалыгында мураска ээ болбойт. 

Колоса  3:5  Ошондуктан  дене  кумарларын:  ойноштукту,  ыпыластыкты,
кумардануучулукту, жаман каалоолорду жана бутка табынуучулук болуп
эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла.

1  Салоника  2:5  Өзүңөр  билесиңер,  биз  силерге  эч  качан  жагалданган
жокпуз, куулук менен өз пайдабызды көздөгөн жокпуз. Буга Кудай күбө!

1  Салоника  4:3-7  Кудайдын  каалоосу  –  силердин  ыйыкталышыңар:
ойноштук кылуудан алыс болгула; 4 ар ким өз денесин ыйык жана таза
сактай  билсин, 5  Кудайды  тааныбаган  бутпарастарга  окшоп  дене



кумарына батпасын; 6 чектен чыгып, өз бир тууганын пайдаланып, бул
нерседе өз кызыкчылыгын көздөбөсүн, анткени Теңир мунун баары үчүн
өч  алат.  Биз  мурун  силерге  бул  жөнүндө  айтканбыз,  эскерткенбиз. 7
Анткени Кудай бизди ыпыластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган.

1 Тимотей 3:3,8 ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көр жеме
эмес,  дүнүйөкор  эмес,  тескерисинче,  кичи  пейил,  тынчтыкты  сүйгөн,
акчаны сүйбөгөн, 8  Диакондор да өз кадыр-баркын сактай билген, эки
сүйлөбөгөн, ичкиликке жакын эмес, дүнүйөкор эмес,

1  Тимотей  6:9,10  Ал эми баюуну каалагандар азгырылып, торго түшүшөт;
кырсыкка жана өлүмгө дуушар кыла турган, көптөгөн акылсыз, зыяндуу
кумарларга  батышат. 10  Анткени  бүт  жамандыктын  тамыры  –  акча
жандуулук.  Акчага кызыгып, кээ бирөөлөр ишенимден четтеп, өздөрүн
өздөрү көптөгөн азап-кайгыга салышты.

2  Тимотей  2:22  Жаштыктын  кумарларынан  кач,  Теңирди  чын  жүрөктөн
чакыруучулар  менен  бирге  адилеттикти,  ишенимди,  сүйүүнү  жана
тынчтыкты сактоого умтул.

2  Тимотей  3:2,6  Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой
көтөргөн,  менменсинген,  заар  тилдүү,  ата-энесине  баш  ийбес,
жакшылыкты билбеген, кудайсыз, таш боор, 6 Андай адамдарга үйлөргө
уурданып  кирип,  күнөөнүн  сазына  баткан,  ар  түрдүү  кумарларга
жетеленген,

2  Тимотей  4:3  Анткени  адамдар  туура  окутууну  кабыл  албай,  кошомат
кылып сүйлөй турган окутуучуларды өз каалоолору боюнча тандап кала
турган убак келет.

Тит 2:12 Бул ырайым бизди кудайсыздык менен бул дүйнөнүн кумарларын
четке кагууга, азыркы мезгилде адеп-ахлактуулук менен, адилеттүү жана
такыбаа жашоого үйрөтүп жатат.

Тит  3:3  Анткени  биз  да  бир  кезде  акылсыз,  баш  ийбес,  адашкан,
кумарлардын  жана  ар  кандай  күнөөлүү  каалоолордун  кулу  болгон,
жамандык, көрө албастык кылып жашаган, жек көрүндү, бири-бирибизди
жек көргөн адамдар элек.

Hebrews 13:5 Дүнүйөкор болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула.
Анткени Кудай Өзү: «Сени калтырбайм жана таштабайм», – деп айткан.

Жакып  1:14,15  Тескерисинче, ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып
азгырылат. 15  Кумар  түйүлүп,  күнөө  туулат.  Ал  эми  кылынган  күнөө
өлүмгө дуушар кылат.

Жакып  4:1-5  Ортоңордогу чыр-чатак,  талаш-тартыш кайдан чыгат? Дене
мүчөлөрүңөрдө  согушуп  жаткан  кумарларыңардан  эмеспи? 2  Каалап
жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар; киши өлтүрүп, көрө албастык
кылып жатасыңар, бирок эч нерсеге жете албай жатасыңар; талашып-
тартышып, чатакташып жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар, анткени
сураган  жоксуңар. 3  Сурасаңар  да,  ала  албай  жатасыңар,  анткени
жакшы  нерсе  үчүн  эмес,  өзүңөрдүн  кумарларыңарды канааттандыруу



үчүн сурап жатасыңар. 4 Бузуктук кылуучулар, бул дүйнө менен болгон
достук Кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби? Бул дүйнө менен
дос болууну каалаган адам Кудайдын душманы болуп калат. 5 Же силер
Ыйык  Жазуудагы  «Кудай  ичибизге  салган  Рух  кызганчаактык  менен
сүйөт» деген сөз жөн эле айтылган деп ойлойсуңарбы?

1  Петир  1:14  Билбестиктен баткан мурунку кумарларыңарга кайрадан ык
албагыла, тескерисинче, тил алуу үчүн тандалган балдар катары

1  Петир  2:11  Сүйүктүү бир туугандар,  силер бул  дүйнөдө жолоочу жана
келгинсиңер,  ошондуктан  силерден  өтүнөрүм,  жаныңарга  каршы
күрөшкөн дене кумарларынан качкыла.

1  Петир  4:2-4  Эми мындан аркы жашооңорду адамдык  кумарлар  менен
эмес,  Кудайдын  эрки  менен  жашагыла. 3  Анткени  буга  чейин
бутпарастык жашоо менен, бузуктук кылып, кумарларга, (бачабаздыкка,
мал  менен  жанашуучулукка,  арам  ойлуулукка),  аракечтикке,
тамаксоолукка  жана  жийиркеничтүү  бутка  табынуучулукка  берилүү
менен жашап келгениңер жетишет. 4 Бутпарастар менен кошо бузуктук
кылбай калганыңарга таң калып, алар силерди жамандап жатышат.

2  Петир  1:4  Силер  бул  дүйнөдө  үстөмдүк  кылган  жаман  кумарлардан
алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн, Анын даңкы жана
жеткилеңдиги  аркылуу  бизге  кымбат  баалуу  жана  улуу  убадалар
берилген.

2  Петир  2:3  Көп  адамдар  алардын  бузуктук  жолу  менен  кетишет,
ошолордун айынан чындык жолу жаманатты болот.

2  Петир  2:9-19  анда  Теңир  такыбааларды  азгырыктардан  кантип
куткарууну,  ал эми адилетсиздерди, 10 айрыкча ыпылас кумарларына
жетеленген,  бийликтегилерди  тоотпогон,  кара  өзгөй,  ээнбаш,
жогоркуларды  жамандагандан  коркпогон  адамдарды,  сот  боло  турган
күнгө чейин сактап турууну билет. 11 Алардан күчү жана кубаты жагынан
жогору турган периштелер да Теңирдин алдында аларды жамандап, тил
тийгизишпейт. 12  Өздөрү  түшүнбөгөн  нерсени  жамандашкан  алар
тузакка  түшүп  өлүмгө  дуушар  болушу  үчүн  жаратылган,  тилсиз,  аң-
сезимсиз  жаныбарлар  сыяктуу  жок  болушат. 13  Алар  өздөрүнүн
мыйзамсыз иштерине жараша жаза алышат, анткени ырахатты күнүмдүк
жыргал турмушта деп эсептешет. Уятсыз жана ыйык нерсени булгоочу
алар силер менен бирге тойлоп,  өздөрүнүн куулуктары менен сайран
куруп жатышат. 14 Алардын аял жандуу экени, күнөө кылууга тойбостугу
көздөрүнөн эле көрүнүп турат.  Алар бекемделе электерди азгырышат.
Ач  көздүк  алардын  жүрөгүнөн  бекем  орун  алган.  Алар  –  каргыш
уулдары. 15  Түз  жолдон  чыккан  алар  арам  акчаны  жакшы  көргөн
Босордун  уулу  Биламдын жолуна  түшүп,  адашып калышты. 16  Бирок
анын  мыйзамсыздыгы  ашкереленген.  Тилсиз  эшек  адамча  сүйлөп,
акылсыздык кылып жаткан пайгамбарды токтоткон. 17 Булар – соолгон
булактар,  шамал  айдаган  булуттар.  Аларга  түбөлүк  караңгылык



даярдалган. 18 Себеби алар туура эмес жолдон араң кайткандарды ооз
көптүрүп сүйлөгөн сөздөрү менен дене кумарларынын жана бузуктуктун
торуна түшүрүшөт. 19 Өздөрү жок болуунун кулдары болуп туруп, аларга
эркиндикти убада кылышат. Анткени ким эмнеден жеңилсе, ал – ошонун
кулу.

2  Петир  3:3  Баарынан мурда акыркы күндөрү өздөрүнүн дене кумарлары
боюнча иш кылган шылдыңчылдар келерин билип койгула.

1 Жахан 2:15-17 Бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Ким бул 
дүйнөнү сүйсө, ал адамда Атага болгон сүйүү жок. 16 Анткени бул 
дүйнөдө болгон нерсенин баары: дене кумары, көз кумары жана турмуш-
тиричиликтеги текебердик. Булар Атадан эмес, бул дүйнөнүкү. 17 Бул 
дүйнө өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Ал эми Кудайдын эркин 
аткарган адам түбөлүк жашайт.

Яхуд  1:11  Аларга  кайгы!  Анткени  алар Кабылдын жолу менен жүрүшөт;
Биламга окшоп арам акчанын артынан түшүп адашып жүрүшөт; Корак
сыяктуу каршы чыгып, өздөрүн өлүмгө дуушар кылып жатышат.

Яхуд 1:14-19 14/15 Адам атадан кийинки жетинчи тукумдан чыккан Энох да
алар жөнүндө:  «Мына, Теңир бардыгын соттош үчүн, кудайсыздардын
өздөрүнүн кудайсыздыгы менен жасаган иштеринин бетин ачуу үчүн, Ага
каршы осол сөздөрдү айткан кудайсыз күнөөкөрлөрдү ашкерелөө үчүн,
Өзүнүн  түмөндөгөн  ыйыктары  менен  келе  жатат»,  –  деп
пайгамбарчылык  кылган. 16  Алар  –  күңкүлдөктөр  жана  эч  нерсеге
ыраазы  болбогондор.  Алар  өздөрүнүн  кумарларына  жетеленип
жашашат,  ооз  көптүрүп  сүйлөшөт,  өздөрүнүн  пайдасы  үчүн
кошоматчылык  кылышат. 17  Бирок  силер,  сүйүктүү  бир  туугандар,
Теңирибиз Ыйса Машайактын элчилери тарабынан алдын ала айтылган
сөздөрдү  эсиңерден  чыгарбагыла. 18  Алар  силерге:  «Акыркы  убакта
өздөрүнүн  ыпылас  кумарларына  жетеленип  жашаган  шылдыңчылдар
пайда болот», – деп айтышкан. 19 Алар – ортого жик салуучу, Руху жок,
табигый адамдар.

Аян 18:14 «Өзүң жактырган жемиштериң калбай калды, баалуу жана 
жаркыраган нерселериңдин баарынан ажырадың, эми сен аларды таба 
албайсың».
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