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Египетээс гарсан нь 15:9 Дайсан "Би хөөж гүйцээд, олзоо хуваана. Тэдний
эсрэг би хүслээ хангана. Би сэлмээ сугалан, тэднийг гараараа сөнөөнө"
гэв.

Египетээс  гарсан нь  18:21  Түүгээр  барахгүй чи бүх ард түмний  дотроос
Бурханаас эмээдэг чадварлаг хүмүүсийг болон буруутаар олсон олзыг
үзэн яддаг шударга хүмүүсийг сонгож аваад, тэднийг ард түмний дээр
мянгатын дарга, зуутын дарга, тавьтын дарга, аравтын даргаар тавь.

Египетээс гарсан нь 20:14 Чи бүү завхайр.
Египетээс  гарсан  нь  20:17  Чи  хөршийнхөө  гэр  оронд  бүү  шунахайр.  Чи

хөршийнхөө  эхнэр  болон  түүний  зарц,  түүний  шивэгчин,  түүний  үхэр,
түүний илжиг, хөршийнхөө юунд ч бүү шунахайр гэв.

Тооллого  11:4  Тэдний дунд байсан холилдсон хүмүүс дэндүү шунахайрч,
мөн Израилийн хөвгүүд ч дахин уйлж — Хэн бидэнд идэх махыг өгөх вэ?

Дэл  хууль  5:21  Чи  хөршийнхөө  эхнэрт  бүү  санаарх.  Чи  хөршийнхөө  гэр
орон, түүний газар, түүний зарц, түүний шивэгчин, түүний үхэр, түүний
илжиг, хөршийнхөө юунд ч бүү шуна" гэж айлдсан билээ.

Дэл хууль  12:20  ЭЗЭН Бурхан чинь чамд амласан ёсоороо хил хязгаарыг
чиньтэлж  өгөх  үед  чи  мах  идэхийг  хүсэж  "Би  мах  идье"  гэж  хэлээд
хүссэнийхээ зоргоор мах идэж болно.

Дэл хууль  22:22  Хэрвээ хэн нэгэн эр гэрлэсэн эмэгтэйтэй унтаж байгаад
баригдвал эмэгтэйтэй унтсан эр болон мөнөөх эмэгтэй хоёулаа үхвэл
зохино. Та нар бузар мууг ингэж Израилиас зайлуулах ёстой.

Иошуа 7:21 олзон дотор Шинарын гоёмсог өмсгөл, хоёр зуун шекел мөнгө
болон тавин шекел жинтэй алтан гулдмай байхыг би үзээд, шунахайран
тэдгээрийг  авсан.  Үзэгтүн,  тэдгээр  зүйлс  дороо  мөнгөний  хамт  миний
майхан доторх газарт нууцлагдсан байгаа гэв.

Дуулал  10:3  Хорон  муу  хүн  өөрийн  хүсэл  тачаалаар  сайрхдаг  бөгөөд
Шунахай хүн ЭЗЭНийг хараан, үл ойшоодог.

Дуулал  78:18,30  Өөрсдийн  шуналт  хүслээр  хоол  хүнсийг  гуйснаар  Тэд
зүрхэндээ Бурханыг сорьсон. 30 Тэд шунал хүслээ хангахаас өмнө буюу
Хоол нь тэдний аманд байсаар байх зуур

Дуулал  81:12  Иймээс Би тэднийг дур зоргоор нь явуулахаар Зүрхнийх нь
зөрүүдлэлд нь тушаасан.

Дуулал  106:14  Харин  цөлд  ихэд  шунахайрч,  Зэлүүд  газарт  Бурханыг
сорьсон.

Дуулал  119:36  Зүрхийг  минь  олз  уруу  бус,  Өөрийн  гэрчлэл  уруу
хандуулаач.

Сургаалт  үгс  1:19  Ийнхүү  хүчирхийллээр  олж  авах  юмсын  төлөө  явдаг



хэний ч зам тийм болой. Тэрхүү эд юмс нь эзэмшигчийнхээ амь насыг
бүрэлгэнэ.

Сургаалт үгс 6:25 Тэр эмийн гоо үзэсгэлэнг зүрхэндээ бүү хүс. Түүний зовхи
нь ч чиний дур хүслийг бүү булааг.

Сургаалт үгс  15:27  Хууль бусаар ашиг олдог нэгэн гэр бүлдээ гай зовлон
авчирдаг. Харин хээл хахуулийг үзэн ядагч нь амьтай.

Сургаалт үгс  21:25,26  Залхуугийн хүслэн түүнийг үхэлд хүргэнэ.  Учир нь
түүний  гар  ажиллахаас  татгалздаг.  26  Тэрээр  бүхэл  өдөржингөө
шунахайран хүснэ. Харин шударга зөв хүн гар таталгүй өгдөг.

Сургаалт  үгс  28:16  Хавчин  дарладаг  захирагч  ухаанаар  дутмаг  байдаг.
Харин шударга бусаар олсныг үзэн яддаг хүний өдөр хоног уртсана.

Исаиа  56:11  Тэд бол цадахаа мэддэггүй,  шуналтай  ноход.  Тэд  ухаангүй
хоньчид. Тэд бүгдээрээ өөр өөрийн мөрөө хөөн, хүн бүр өөрийн шударга
бус олзыг буюу сүүлчийн ганцыг эрнэ.

Исаиа  57:17  Түүний  шударга  бус  олзны  нүглээс  нь  болж  Би  хилэгнэн,
түүнийг  цохьсон.  Би  нууж  уурлаж  байсан.  Тэр  ч  эргэн  өөрийн  хүссэн
замаараа явсан.

Иеремиа  6:13  "Учир  нь  тэд  багаасаа  том  хүртэл  бүгд  ашиг  олох  гэж
шунадаг бөгөөд эш үзүүлэгчээсээ тахилч хүртэл хүн бүр хуурамч байна.

Иеремиа  22:17 "Гэтэл чиний нүд хийгээд зүрх сэтгэл чинь зөвхөн өөрийн
шударга  бус  орлого,  гэмгүй  цусыг  урсгах  болон  дарангуйлал  ба
хүчирхийллийг хийх дээр байна".

Иеремиа  51:13  Эрдэнэсээр  элбэг,  их  усны  дэргэд  амьдрагч  аа,  чиний
төгсгөл, төгсгөлийн чинь хэмжээ ирэв.

Езекиел 6:9  Тэгээд та нарын доторх зугтаагчид нь олзлогдон аваачигдсан
үндэстнүүдийнхээ  дунд  Намайг  болон  Надаас  эргэсэн  тэдний  завхай
сэтгэл шүтээнүүдийнхээ араас садарлах тэдний нүднээс болж Би хэрхэн
шаналсныг санана. Тэд өөрсдийн үйддсэн хорон муу үйлс, өөрсдийн бүх
жигшүүрүүдийн төлөө өөрсдийнхөө нүдэнд өөрсдийгөө жигших болно.

Езекиел 14:4,5 Тиймийн тулд тэдэнтэй ярьж, тэдэнд "Эзэн БУРХАН ийнхүү
айлдаж байна. «Зүрхэндээ өөрийн шүтээнүүдийг байрлуулж, өөрийн гэм
буруугийн бүдрэх чулуут  өөрийнхөө нүүрний өмнө тавиад эш үзүүлэгч
уруу ирдэг, Израилийн гэрийн ямар ч хүнд ЭЗЭН Би шүтээнүүдийнх нь
тоо томшгүй байдлаар нь түүнд хариулахаар авчрагдах болно. 5 Энэ нь
өөрсдийн бүх шүтээнүүдээр дамжуулан Надаас тусгаарласан Израилийн
гэрийн зүрхнүүдийг барьж байхын тулд юм»".

Езекиел  22:12  Чиний  дотор  тэд  цус  урсгахын  тулд  хахууль  авсан.  Чи
зээлийн хүү болон ашгийг авч, дарлалаар ашиг олохын төлөө хөршөө
бүрэлгэсэн. Чи Намайг мартсан» гэж Эзэн БУРХАН тунхаглаж байна.

Езекиел  33:31  Ард түмэн ирж байгаа мэт тэд чам уруу  ирж,  Миний ард
түмэн мэт чиний өмнө сууж, чиний үгийг сонсох болно. Гэвч тэд түүнийг
үйлдэхгүй.  Учир нь тэд өөрсдийн амаар гаргасан тачаангуй  хүслүүдээ



үйлдэж, тэдний зүрх нь олз ашгийнхаа араас явдаг.
Хосеа  4:12  Миний  ард  түмэн  модон  шүтээнтэйгээ  зөвлөж,  тэдний  ид

шидтэний дохиур нь тэдэнд мэдүүлдэг. Учир нь завхайрлын сүнс тэднийг
төөрүүлж, тэд Бурханаасаа хагацан, биеэ үнэлжээ.

Хосеа  5:4  Тэдгээрийн үйлдэл нь тэднийг өөрсдийнхөө Бурхан уруу эргэн
явахыг зөвшөөрөхгүй.  Учир нь завхайрлын сүнс тэдний дотор байгаа.
Тэд ЭЗЭНийг мэддэггүй.

Мика  2:2  Тэд талбайнуудад  шунахайрч,  тэгээд  тэднийг  барьж,  гэрүүдийг
авч  явдаг.  Тэд  хүнийг  болон  гэрийг  нь,  хүнийг  болон  өвийг  нь
дээрэмддэг.

Нахум 3:4 Энэ бүхэн нь янхны завхай тачаалаас, илбэчдийн нууц амраг дур
булаам  нэгнээс  болсон  юм.  Тэр  өөрийнхөө  биеэ  үнэлэх  ажлаар
үндэстнүүдийг худалдаж мөн гэр бүлүүдийг ид шидээр татдаг.

Хабаккук  2:9  Гамшиг  сүйрлийн савраас аврагдаж,  өндөрт үүрээ засахын
тулд гэр орондоо ёс бусын олз ашгийг хураагч хүн хөөрхийлөлтэй еэ!

Матай 5:28 Харин Би та нарт хэлье, эмэгтэй хүнийг тачаадан харах хүн бүр
зүрхэндээ түүнтэй хэдийнээ завхайрсан хэрэг юм.

Марк  4:19  харин ертөнцийн зовнил,  эд баялгийн хуурамч байдал,  бусад
зүйлсийг  хүсэх  хүсэл  нь  үгийг  шахан  зайлуулахад  тэр  нь  үр  жимсгүй
болдог.

Марк  7:22  шунахайрал,  балмад явдал,  мөн заль мэх,  тачаангуй  байдал,
атаархал, гүтгэлэг, бардам зан, мунхаглал нь гардаг.

Лук  3:14  Зарим цэргүүд — Бид яах болж байна,  бид яах ёстой юм бэ?
гэсэнд, тэр — Хэнээс ч хүчээр мөнгө бүү ав. Хэнийг ч хилсээр бүү гүтгэ.
Авдаг хөлсөндөө сэтгэл хангалуун бай гэлээ.

Лук  12:15  Тэгээд  Тэр  тэдэнд  хандан  —  Шуналын  алив  хэлбэрээс
өөрсдийгөө хамгаал, болгоомжил. Учир нь элбэг хангалуун нэгний амь
өөрийнх нь өмч хөрөнгөнөөс хамаардаггүй юм гэв.

Лук 16:14 Мөнгөнд дурлагч фарисайчууд энэ бүхнийг сонсоод, Түугээр доог
тохуу хийж байлаа.

Иохан 8:44 Та нар эцэг чинь болох диаволаас гаралтай. Та нар эцгийнхээ
хүслийг хийхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсанбөгөөд үнэн
дотор зогсдоггүй.  Учир нь  түүнд үнэн  байдаггүй.  Тэр  худал  хэлэхдээ,
чухам өөрөөсөө хэддэг.  Учир нь тэр худалч бөгөөд худал хуурмагийн
эцэг нь юм.

Үйлс 20:33 Хэний ч мөнгө эсвэл алт, хувцас хунарт би шунахайраагүй.
Ром  1:24-29  Иймээс Бурхан тэднийг өөрсдийнхөө дунд бие биесээ гутааг

гэж зүрх сэтгэлийнх нь хүсэл тачаалыг цэвэр бус байдалд тушаав. 25
Яагаад  гэвэл,  тэд  Бурханы  үнэнийг  худал  хуурмагаар  сольж,  үүрд
магтагдах  Бүтээгчийн  оронд бүтээлд  нь  мөргөн,  үйлчилжээ.  Амен.  26
Ийм  учраас  Бурхан  тэднийг  гутамшигт  хүсэл  тачаалд  нь  тушаажээ.
Тэдний  эмэгтэйчүүд  бэлгийн  төрөлх  харьцааг  төрөлх  бусаар



сольцгоожээ. 27 Түүнчлэн мөн эрчүүд нь эмэгтэй хүнтэй бэлгийн төрөлх
харьцаатай  байхаа  орхиод,  нэг  нэгэндээ  тэмүүлэх  хүсэлдээ  шатаж,
эрчүүд эрчүүдтэйгээ ичгүүрт зүйлийг үйлдэж, өөрсдийн алдааны зохих
цээрлэлийг өөрсөддөө хүртэж байна. 28 Тэд Бурханыг мэдэх нь зохистой
гэж үзээгүй шиг, Бурхан тэднийг ёс суртахуунгүй оюун санаанд тушаав.
Тэд  хийх  ёсгүй  зүйлсийг  үйлдэх  болсон  бөгөөд  29  бүхий  л  зөвт  бус
байдал, хорон муу, шунал, бузар булайгаар дүүрэн, атаа жөтөө, аллага,
хэрүүл, заль мэх, хар санаагаар дүүрэн байж хов жив яригчид,

Ром 6:12 Тиймээс биеийнхээ тачаангуй хүслүүдэд дуулгавартай байх ёстой
хэмээдэг үхлийн биед чинь нүгэл бүү ноёрхог.

Ром 7:7 Тэгвэл бид юу ярих вэ? Хууль нь нүгэл үү? Бүү ийм байх болтугай!
Гэхдээ Хуулиар биш бол би нүглийг мэдэхгүй байх байсан. Учир нь хэрэв
Хууль  «Бүү  шунахайр»  гэж  хэлээгүй  байсан  бол  би  шунахайрлыг
мэдэхгүй байх байсан.

Ром 13:9,14 Учир нь «Бүү завхайр, бүү ал, бүү хулгай хий, бүү шунахайр»
гэсэн тушаал болоод өөр ямар ч тушаал байна, энэ нь «Хөршөө өөрийн
адил хайрла» гэсэн үгийн дотор агуулагддаг юм. 14 Эзэн Есүс Христийг
өөртөө  өмс.  Хүсэл  тачаалынх  нь  талаар  махан  биеийг  юугаар  ч  бүү
ханга.

1  Коринт  5:10,11  энэ  ертөнцийн  садар  самуун,  эсвэл  шунахай,  эсвэл
дээрэмчид, эсвэл шүтээн шүтэгч хүмүүстэй холбогдож болохгүй гэж би
ерөөсөө хэлээгүй. Хэрэв тийм байсан бол та нар энэ ертөнцийн гадна
гарахёстой болно. 11 Харин би та нарт хэрэв ах дүү гэж нэрлэгддэг нэг
чинь садар самуун, эсвэл шунахай, эсвэл шүтээн шүтэгч, эсвэл хараалч,
эсвэл архичин, эсвэл дээрэмчин бол тийм хүнтэй холбогдож болохгүй
тухай бичсэн юм. Тийм хүнтэй хамт хооллож ч болохгүй.

1  Коринт  6:9,10  Эсвэл  та  нар  зөвт  бус  хүмүүс  Бурханы  хаанчлалыг
өвлөхгүй  гэдгийг  мэддэггүй  гэж  үү?  Бүү  мэхлэгдэгтүн.  Садар  самуун
явдалтнууд  ч,  шүтээн  шүтэгчид  ч,  завхайрагчид  ч,  янхан  эр  ч,  ижил
хүйстэнтэйгээ нөхцөгчид ч, 10 хулгайч нар ч, шуналтангууд ч, архичид ч,
хараалчид ч, дээрэмчид ч Бурханы хаанчлалыг өвлөхгүй.

1  Коринт  10:6  Тэд тачаадан хуссэн шиг бузар юмсын араас бид тачаадан
хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм.

1 Коринт 12:31 Харин үлэмж агуу бэлгүүдийг хүсэн тэмүүлэгтүн. Би та нарт
илүү давуу замыг харуулъя.

1  Коринт  14:39  Иймд  ах  дүүс  минь,  эш  үзүүлэхийн  тулд  хүслэн  болж
тэмүүл. Хэлээр ярихыг бүү хоригло.

2  Коринт  9:5  Тиймд та нарын хэдийнээ амласан өглөгийг урьдаас бэлэн
болгуулахын тулд та нар дээр түрүүлээд очооч гэж ах дүү нарыг ятгах
шаардлагатай хэмээн би үзлээ. Тэгвэл энэ нь харам сэтгэлийн өглөг бус,
харин өгөөмөр сэтгэлийн өглөг байх болно.

Галат  5:16-20  Харин  Сүнсээр  яв,  тэгвэл  та  нар  махан  биеийн  хүслээ



гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. 17 Учир нь махан бие Сүнсний
эсрэг хүсдэг, Сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм. Яагаад гэвэл хүссэн
юмсыг  чинь  хийлгэхгүйн  тулд  махан  бие  ба  Сүнс  нь  нэг  нэгнээ
эсэргүүцдэг  ажээ.  18 Хэрэв та нар Сүнсээр удирдуулдаг  бол Хуулийн
дор байхгүй байна. 19 Эдүгээ махан биеийн үйлс нь илэрхий юм. Эдгээр
нь  завхайрал,  бузар  байдал,  тачаангуй  байдал,  20  шүтээн  шүтэх,  ид
шид, дайсагнал, маргаан, хардалт, уур хилэн, өрсөлдөөн, хагарал, тэрс
үзэл санаа,

Галат 5:24 Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрсдийн махан биеэ бузар хүсэл,
тачаалынх нь хамт загалмайд цовдолсон ажээ.

Ефес 2:1-3 Та нар өөрсдийн нүгэл, хилэнц дотор үхсэн байв. 2 Та нар урьд
нь нүгэл, хилэнц дотор энэ ертөнцийн заншлын дагуу агаарын хүчний
ноёрхогч буюу эдүгээ дуулгаваргүй хөвгүүд дотор ажиллаж буй сүнсийг
дагаж явсан.  3  Тэдний  дунд  бид ч  бас  бүгдээрээ  урьд нь  махан бие
болон  санаа  бодлын  хүслүүдээ  өөгшүүлэн  махан  биеийнхээ  хүсэл
тачаалууд дотор амьдарч байв. Мөн бусдын адил төрөлхөөс уур хилэнг
хүртэх хүүхдүүд байсан.

Ефес  4:19  Тэд мэдрэмжгүй болж, зүсэн бүрийн бузар булайг шунахайран
үйлдэхийн тудд тачаангуй байдадд өөрсдийгөө тушаажээ.

Ефес  4:22-27  чиний амьдралын урьдын хэв маягт хамаарах заль мэхийн
тачаалын дагуу ялзарч буй хуучин хүнээ та нар хойш тавьж, 23 оюун
санааныхаа  сүнс  дотор  шинэчлэгдэж,  24  зөвт  байдал  болон  үнэний
ариун байдал дотор Бурханы дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өөртөө өмс.
25 Тиймд худал хуурмагийг хойш тавьж, хүн нэг бүр хөршдөө үнэнийг
ярь. Учир нь бид бие биенийхээ эрхтнүүд юм. 26 Уурласан ч, нүгэл бүү
үйдд. Та нарын уур хилэн дээр нар бүү жаргаг. 27 Диаволд байр бүү өг.

Ефес  5:3,5  Харин ариун  хүмүүст үл нийцэх садар самуун,  аливаа бузар
булай, шунал нь та нарын дунд бүү дурсагдаг. 5 Садар самуун, бузар
булайг үйлдэгч, шүтээнийг шүтэгч шунахай ямар ч хүнд Христийн болон
Бурханы хаанчлалд өв байхгүй гэдгийг та нар ойлго.

Колоссай 3:5 Тиймд та нар садар самуун, бузар байдал, тачаал, муу хүсэл,
шунахайрал болох шүтээн шүтэх явдал зэрэг газар дээрх эрхтнүүдийг
үхүүл.

1  Тесалоник  2:5  Учир нь та нарын мэдэж байгаачлан бид хэзээ ч зусарч
үгтэй байгаагүй. Шунахайрлаа нуун дүр үзүүлээгүй. Бурхан бол гэрч.

1  Тесалоник  4:3-7  Бурханы хүсэл нь та нарын ариусгал бөгөөд тэр нь юу
гэвэл,  та  нар  садар  самууныг  тэвчиж,  4  хүн  бүр  ариусгал  хийгээд
хүндэтгэл  дотор  өөрийн  савыг  хэрхэн  эзэмдэхийг  мэдэж,  5  ингэхдээ
Бурханыг мэддэггүй Харь үндэстэн мэт тачаангуй хүсэл дотор биш юм. 6
Мөн хэн ч үүнийг зөрчиж, энэ хэрэг дотор ах дүүгээ мэхэлж болохгүй.
Учир нь би та нарт урьд нь хэлж, чухалчлан анхааруулж байсанчлан, энэ
бүхний төлөө өшөө авагч нь Эзэн юм. 7 Учир нь Бурхан биднийг цэвэр



бус уруу биш, харин ариусгадд дуудсан билээ.
1  Тимот  3:3,8  дарсанд  шунахайрдаггүй,  зодоон  ч  биш,  харин  дөлгөөн,

хэрүүлч  биш,  мөнгөнд дурладаггүй  байх  ёстой.  8  Үүнчлэн  үйлчлэгчид
хүндэтгэлтэй  хүмүүс  байх  ёстой.  Тэд  хоёр  хэлтэй  биш,  дарсанд
шунахайрдаггүй, бузар олз ашиг хайдаггүй бөгөөд

1 Тимот 6:9,10 Харин баяжих хүсэлтэй хүмүүс сорилтод ба урхи, мөн зүсэн
бүрийн  мунхаг,  хор  хөнөөлтэй  хүсэлд  унадаг.  Эдгээр  нь  хүмүүсийг
үгүйрэл ба сүйрэлд хүргэдэг. 10 Учир нь мөнгөний хайр бол бүх төрлийн
бузар  муугийн  үндэс  мөн.  Зарим хүмүүс  үүнийг  хүссэнээр  итгэлээсээ
төөрөн одож, түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбэжээ.

2  Тимот  2:22  Идэр  насныхаа  дур  хүслүүдээс  зугт.  Харин  цэвэр  зүрх
сэтгэлээс  Эзэнийг  дуудагчдын  хамт  зөвт  байдал,  итгэл,  хайрба  амар
тайвныг мөрдөгтүн.

2 Тимот 3:2,6 Учир нь хүмүүс өөрсдийгөө хайрлагчид, мөнгийг хайрлагчид,
сагсуурагчид,  их  зантай,  доромжлогчид,  эцэг  эхдээ  захирагдахгүй,  үл
талархагч, ариун бус, 6 Тэдний дунд айлд гэтэж ороод, нүгэлд автагдаж,
зүсэн  бүрийн  хүсэл  тачаалдаа  хөтлөгдсөн  сул  дорой  эмэгтэйчүүдийг
олзолдог хүмүүс ч байна.

2  Тимот  4:3  Учир нь хүмүүс  эрүүл сургаалыг  тэвчихгүй  болох цаг  ирнэ.
Харин хүсэл нь тэдний чихийг гижигдэх аж. Тэд өөрсдийн хүслийн дагуу
өөрсөддөө багш нарыг бөөгнөрүүлэх бөгөөд

Тит  2:12  бидэнд  бурханлаг  бус  байдлыг  болон  ертөнцийн  шуналыг
үгүйсгэхийг,  мөн  эдүгээ  үед  ухаалаг,  зөвт  байдлаар  болон  бурханлаг
амьдрахыг сургадаг.

Тит  3:3  Учир  нь  бид  бас  өөрсдөө  нэгэн  удаа  мунхаг,  дуулгаваргүй,
мэхлэгдсэн,  зүсэн  бүрийн  хүсэл  тачаал  хийгээд  зутаа  цэнгэлд
боолчлогдсон,  муучлал болон атаа жөтөө дотор амьдралаа өнгөрөөн,
бие биенээ үзэн ядаж, жигшүүрт байсан.

Еврей 13:5 Байгаа юмандаа сэтгэл хангалуун байн, амьдрал чинь мөнгийг
хайрлахаас  чөлөөтэй  байг.  Учир  нь  Тэр  Өөрөө  "Би  чамайг  хэзээ  ч
орхихгүй. Би чамайг хэзээ ч мартахгүй" гэж айлдсан.

Иаков  1:14,15  Харин өөрийн хүсэл тачаалдаа автаж, уруу татагдах үедээ
хүн  бүр  соригддог.  15  Тэгээд  хүсэл  тачаал  нь  жирэмслээд  нүглийг
төрүүлдэг. Нүгэл нь биеллээ олохлоороо үхлийг авчирдаг аж.

Иаков 4:1-5 Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ? Тэр нь
эрхтнүүдэд чинь дайтаж буй та нарын хүслүүд биш үү? 2 Та нар шунан
хүсдэг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор нь хүн алдаг. Та нар атаархдаг
бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж, хэрэлддэг. Та нар
гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. 3 Та нар гуйгаад хүлээн авдаггүй.
Учир нь та нар өөрсдийн тааламжид зарцуулъя хэмээн буруу хандлагаар
гуйдаг  байна.  4  Завхай  эмс  ээ,  ертөнцтэй  найзлах  нь  Бурханы  эсрэг
дайсагнал гэдгийг  та  нар мэдэхгүй гэж үү? Тэгэхлээр  ертөнцийн найз



байхыг хүссэн хэн боловч өөрийгөө Бурханы дайсан болгож байгаа юм.
5  Эсвэл  ямар  ч  зорилгогүйгээр  Сударт  "Түүний  бидний  дотор
нутаглуулсан сүнс нь атаархан хүсдэг" хэмээсэн гэж та нар бодож байна
уу?

1 Петр 1:14 Дуулгавартай хүүхдүүдийнхээ хувьд, мэдэхгүй байхад чинь та
нарт байсан урьдын хүсэл тачааддаа бүү нийцүүл.

1  Петр  2:11  Хайрт  хүмүүс  ээ,  сэтгэлийн  чинь  эсрэг  дайн  хийдэг  махан
биеийн  хүсэл  тачаалуудыг  цээрлэхийг  харь  хүмүүс  болон  түр
хугацаагаар байгч та нараас би гуйя.

1  Петр  4:2-4  Энэ нь биеэрээ амьдрах үлдсэн хугацаандаа цаашид хүний
хүсэл  тачаалын төлөө бус,  харин  Бурханы  хүслийн  төлөө амьдрахын
тулд юм. 3 Учир нь хэдийнээ өнгөрөн одсон үе бол завхайрал, тачаал,
архидалт, утга учиргүй найрлан цэнгэх явдал болон ёс бусын шүтээнд
мөргөх явдлыг мөшгөн, Харь үндэстнүүдийн хүслийг гүйцэлдүүлэхэд нь
та нарын хувьд хангалттай байсан. 4 Энэ бүхэнд тэд та нарыг өөрсөдтэй
нь хамт дураараа дургих явдалд холбогдоогүйд гайхширч, муу хэлдэг.

2  Петр  1:4  Эдгээрээр  дамжуулан  Тэр  бидэнд үнэтэй  бөгөөд гайхамшигт
амлалтуудаа соёрхсон. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх
ялзралаас ангижирснаар бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болох юм.

2 Петр 2:3 Тэд шуналдаа худал хуурмаг үгсээр та нарыг ашиглана. Тэдний
шийтгэл өнө эртнээс зүгээр суугаагүй, тэдний сүйрэл унтчихаагүй байна.

2  Петр  2:9-19  бурханлаг  хүмүүсийг  сорилтоос  яаж ангижруулахыг  болон
зөвт бус хүмүүсийг шүүлтийн өдрийг хүртэл шийтгэлийн доор яаж барьж
байхаа Эзэн мэддэг. 10 Ялангуяа ялзарсан хүсэл тачаалд махан биеэ
өөгшүүлдэг,  эрх мэдлийг үл тоомсорлодог хүмүүсийг шүүлтийн өдрийг
хүртэл шийтгэлийн доор яаж барьж байхаа Эзэн мэднэ.  Эрэмгий,  дур
зоргоороо  авирлагч  тэд  тэнгэрлэг  сүр  хүчийг  доромжлохдоо  айн
чичирдэггүй. 11 Сүр хүч болоод хүч чадлаар аугаа тэнгэр элч нар Эзэний
өмнө  тэдний  эсрэг  доромжлолын  шүүлтийг  авчирдаггүй.  12  Харин
тэдгээр нь баригдаж устгагдахын тулд л зөнгөөрөө байдаг адгуус болон
төрж байдаг ухаангүй адгуус шиг мэддэггүй зүйлээ доромжлон тэдгээр
адгууснуудтай адил мөн устгагдана.  13 Ингэхдээ тэд буруу  үйлийнхээ
төлөөст  зовдог.  Өдрийн  цагаар  наргиж,  цэнгэхийг  тэд  жаргал  хэмээн
тооцдог  байна.  Толбо,  өө  сэв  бүхий  тэд  та  нартай  хамт  найрлахдаа
өөрсдийн  хуял  тачаалдаа  цэнгэдэг.  14  Нүд  нь  завхайрлаар  дүүрэн
бөгөөд  тэд  нүгэл  үйлдэхээ  хэзээ  ч  больдоггүй.  Тэд  тогтворгүй
сэтгэлтэнгүүдийг  уруу  татдаг  бөгөөд  шуналд  дадлагажсан  зүрхтэй
хараалын  хүүхдүүд  юм.  15  Тэд  зөв  шулуун  замыг  умартан,  зөвт  бус
байдлын  хөлсийг  хайрлагч  Беорын  хүү  Балаамын  замыг  даган
төөрөлджээ.  16  Гэвч  Балаам  үйлдсэн  гэм  нүгэлдээ  зэмлэл  хүртсэн
билээ. Хэлгүй илжиг хүний дуугаар ярьж, тэр эш үзүүлэгчийн солиорлыг
номхтгосон аж. 17 Тэд болусгүй булаг,  шуурганд туугдах манан будан



юм. Тас харанхуй нь тэдний төлөө бэлтгэгджээ. 18 Учир нь тэд хоосон
ихэрхэг  үгсийг  ярьж,  алдаа  төөрөгдөл  дотор  амьдардаг  нэгнээс  арай
ядан  зугтдаг  хүмүүсийг  махан  биеийн  хүсэл,  тачаалаар  уруу  татдаг
бөгөөд 19 өөрсдөө ялзралын боол атлаа тэдэнд эрх чөлөөг  амладаг.
Учир нь хүн юунд дийлдэнэ, түүгээрээ боолчлогддог ажээ.

2 Петр 3:3 Юуны өмнө үүнийг мэдэгтүн. Юу гэвээс тэрхүү эцсийн өдрүүдэд
элэглэн дооглогчид өөрсдийн хүсэл тачаалаа даган элэглэн дооглосоор
ирэх болно.

1 Иохан 2:15-17 Ертөнц болон ертөнцөд байгаа зүйлсийг бүү хайрла. Хэрэв
хэн нэгэн нь ертөнцийг хайрладаг бол түүний дотор Эцэгийн хайр 
байхгүй. 16 Учир нь ертөнцөд байгаа бүхэн тухайлбал, махан биеийн 
хүсэл тачаал, нүдний хүсэл тачаал, амьдралын бардам бахдал нь 
Эцэгээс бус, харин энэ ертөнцөөс ирдэг юм. 17 Ертөнц хийгээд түүний 
хүсэл тачаал ньөнгөрнө. Харин Бурханы хүслийг үйлддэг нэгэн нь 
мөнхөд оршдог.

Jude  1:11  Тэд  золгүй  еэ!  Учир  нь  тэд  Каины  замаар  замнаж,  шан
харамжийн  төлөө  Балаамын  алдаа  төөрөгдөлд  өөрсдийгөө  тушаасан
бөгөөд Корегийн тэрслэлтийн дотор мөхсөн.

Jude 1:15-19  Энэ нь бүгдийн дээр шүүх ажиллагаа явуулж, бүх бурханлаг
бусчуудыг бурханлаг бус замаар үйлдсэн бүх бурханлаг бус үйлсээр нь
болон  бурханлаг  бус  нүгэлтнүүдийн  Түүний  эсрэг  ярьсан  бүх  хатуу
үгсээр нь буруутгахын тулд юм" гэжээ. 16 Тэд бол дургүйцэн бувтнагсад
бөгөөд өө сэв хайн, хүсэл тачаалын хойноос явдаг юм. Тэдний ам нь
бардамнан  сайрхаж,  ашиг  харан  бусдыг  зусарддаг  аж.  17  Хайртууд
минь, бидний Эзэн Есүс Христийн элч нараар урьдаас хэлүүлсэн үгсийг
та  нар  санадаг  байх  ёстой.  18  Юу  гэвэл,  тэд  та  нарт  "Өөрсдийн
бурханлаг бус хүсэл тачаалаа дагадаг элэглэн дооглогчид эцсийн үед
гарч  ирнэ"гэж  хэлж  байсан.  19  Энэ  хүмүүс  хагарал  гаргадаг  бөгөөд
зөвхөн зөнгөөрөө байдаг. Тэдэнд Сүнс алга.

Илчлэлт 18:14 Сэтгэл чинь хүсэн тэмүүлдэг үр жимс чамайг орхисон. 
Хээнцэр, тансаг байсан бүх юмс чамайг орхин одсон. Тэдгээр нь дахиж 
олдохгүй.
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