
Turkmence - Lust Scriptures

Çykyş  15:9 Duşman diýdi: „Kowalaryn, yzlaryndan ýeterin. Oljasyny bölüp,
teşneligimi gandyraryn. Gylyjymy ýalaňaçlap, olary ýok ederin“.

Çykyş  18:21  Mundan  başga-da,  ähli  adamlaryň  içinden  başarjaňlaryny,
ýagny Hudaýdan gorkýan, dogruçyl we parany ýigrenýän adamlary saýla.
Olary müň adamyň, ýüz adamyň, elli  adamyň we on adamyň üstünden
baştutan goý.

Çykyş 20:14 Zyna etme.
Çykyş  20:17 Başga adamyň öýüne, aýalyna, gul-gyrnagyna ýa-da öküzine,

eşegine oňa degişli zatlaryň hiç birine göz dikme».
Çölde  11:4  Ysraýyllaryň  arasyndaky  gelmişeklerden  ýygnananlaryň

açgözlügi artdy. Hatda ysraýyllar hem sojaşyp, şeýle eňreýärdiler: «Wah,
indi et iýmäge-de zar bolduk.

Kanun  Taglymaty  5:21  Başga  kişiniň  aýalyna  göz  dikme.  Başga  biriniň
öýüne, ýerine,  gul-gyrnagyna ýa öküzine,  eşegine,  oňa degişli  zatlaryň
hiç birine göz gyzdyrma“.

Kanun  Taglymaty  12:20  Hudaýyňyz  Reb  Özüniň  söz  berşi  ýaly,  siziň
ýerleriňizi giňeldende, seniň et iýesiň gelip: „Men et iýjek“ diýseň, sen
islän wagtyň et iýip bilersiň.

Kanun Taglymaty 22:22 Eger bir adamy başga biriniň aýaly bilen ýatyrka
tutsaňyz, olaryň ikisini hem öldüriň. Şeýdip, siz Ysraýyldan pisligi aýryp
taşlaň.

Ýeşuwa 7:21 Men olja alnan zatlaryň arasyndan owadan Şingar donuny, bäş
gadak kümüş hem-de agramy bir  ýarym gadak bolan altyn  tokgasyny
görenimde, gözüm gidip, olary ogurladym. Aşagyna kümüş goýup, men
olary çadyrymyň içinde ýere gömdüm» diýip jogap berdi.

Zebur 9:24 Çünki erbetler göwün höweslerine magtanýar, açgözi alkyşlap,
Saňa biparh garaýar.

Zebur 77:18 Ýüreklerinde Hudaýy synaga salyp, öz küýsän iýmitlerini talap
etdiler.

Zebur  77:30  Emma  heniz  isleglerinden  el  götermänkä,  iýmitleri  heniz
agyzlaryndaka,

Zebur  81:13  Şonuň  üçin  niýetlerine  görä  ýaşasyn  diýip, Men  olary  kesir
ýüreklerine tabşyrdym.

Zebur 105:14 Olar çölde açgözlüge göwün berdiler, çöl-beýewanda Hudaýy
synap gördüler.

Zebur 118:36 Diňe öz bähbidimi aramaz ýaly, Öz düzgünleriňe tarap öwür
ýüregimi.



Pähimleri 1:19 Olaryň takdyry şeýle bolar, zuluma gyzygyp toplan baýlygy
öz janyny alar.

Pähimleri 6:25 Onuň gözelligine ýüregiňden höwes etme, kirpikleriniň ýesiri
bolma.

Pähimleri  15:27 Nebsine  çapýan  öýüne  alada getirýär,  parany  ýigrenýän
bolsa uzak ýaşaýar.

Pähimleri  21:25,26  Ýaltany  öz  höwesi  öldürýär,  çünki  onuň  elleri  işden
boýun gaçyrýar. 26 Ol uzak gün açgözlük bilen isleýär, dogruçyl bolsa
ölçemän berýär we gysganmaýar.

Pähimleri  28:16  Düşünjesiz  hökümdar  juda  zalymdyr, adalatsyz  gazanjy
ýigrenýän bolsa ömrüni uzaldýandyr.

Işaýa 56:11  Doýanyny  bilmeýän  açgöz  itlerdir  olar.  Olar  düşünjesiz
çopanlardyr; hersi öz ýoly bilen gidýär, her kes öz bähbidini araýar.

Işaýa 57:17 Nähak gazanç etmişleri üçin gaharlanyp, olary jezalandyrdym,
gaharlandym, ýüz öwürdim; emma olar öz islän ýollaryndan gitdiler.

Ýermeýa 6:13 «Uludan-kiçä ählisi haram gazanjyň yşgynda, pygamberden
ruhana çenli her kes gün görýär hile bilen.

Ýermeýa 22:17 Emma seniň gözüň we ýüregiň haram gazanja, bigünä gan
dökmäge, zulum hem zorluk etmäge dikilipdir.

Ýermeýa 51:13 Eý, bol suwlar ýakasynda, baý hazynaly ýerde ýaşaýan halk!
Seniň soňuň geldi, ömür tanapyň kesildi!».

Ezekiýel 6:9 Gaçyp gutulanlaryňyz ýesirlige äkidilen ýerlerindäki milletleriň
arasynda  Meni  ýatlarlar.  Men  olaryň  Özümden  ýüz  öwren  zynahor
ýüreklerinden,  butlarynyň  yzyna  eýeren  zynahor  gözlerinden  ýaňa  ajy
hasrat  çekdim.  Olar  ähli  nejis  işlerinde  eden  pisliklerinden  ýaňa  öz-
özlerini ýigrenerler.

Ezekiýel  14:4,5  Şonuň  üçin  hem olar  bilen  gepleş-de,  Hökmürowan  Reb
şeýle  diýýär  diý:  „Ýüregini  butlara  baglan,  etmişlerini  büdreme  daşy
hökmünde öz öňünde goýan, soň hem pygamberiň ýanyna baran her bir
ysraýylla, Men-Reb butlarynyň köplügine laýyklykda Özüm jogap bererin.
5  Şeýdip,  butlary  zerarly  Maňa  keseki  bolan  bütin  ysraýyl  halkynyň
ýüregini täzeden Özüme tarap öwrerin“».

Ezekiýel 22:12 Gan dökmek üçin seniň içiňde para aldylar; sen peýda we
göterim aldyň, zorluk bilen goňşyňdan gazanç etdiň we Meni unutdyň.
Muny Hökmürowan Reb aýdýar.

Ezekiýel 33:31 Halk üýşüp, seniň ýanyňa gelýär. Meniň halkym huzuryňda
oturýar,  sözleriňi diňleýär, emma ony berjaý etmeýär; olaryň dillerinde
söýgi aýdymy bolsa-da, ýürekleri haram gazançlarynyň yzyna eýerýär.

Hoşeýa  4:12  Olar  iýerler,  ýöne  doýmazlar.  Olar  zyna  ederler,  emma
köpelmezler. Çünki Rebbi terk edip, butlara çörňeşdiler. Köne hem täze
şerap halkymyň düşünjesini aýyrýar. Olar hatda agaç butdan maslahat



soraýarlar! Olaryň hasasy welilik edýär! Çünki zynalyk ruhy olary ýoldan
çykardy. Zyna üçin, öz Hudaýyndan ýüz öwürdiler.

Hoşeýa 5:4 Bularyň eden işleri Hudaýa dolanmaga goýmaýar. Çünki olaryň
kalbynda zyna ruhy bar. Rebbi hem tanamaýarlar.

Mika 2:2  Gözüne  ýakan  ekin  meýdanlaryny  zorluk  bilen  alýarlar,  islän
öýlerini  eýeleýärler;  öý  eýesini  öýünden,  adamy  mirasyndan  mahrum
edýärler.

Nahum  3:4  Bularyň  bary  zynahorluk  edendigiň  üçin, Jadygöýlügiň  bilen
halklary heläkçilige eltendigiň üçin, Jadylyk bilen milletleri gul edendigiň
üçin, Gözbagçylyk bilen halklary özüňe çekendigiň üçin boldy.

Habakuk  2:9  Öýüni  haram  gazanç  bilen  doldurýanyň, Betbagtlyk
penjesinden gaçmak üçin, Öýüni belentlikde gurýanyň dat gününe!

Matta 5:28 Emma Men welin kim başga aýala azgyn höwes bilen baksa, öz
ýüreginde eýýäm onuň bilen zyna edendir diýýärin.

Markus 4:19 emma dünýäniň gaýgylary, baýamak höwesi we başga meýiller
ara girip, sözi bogýar, şonuň üçin söz hasyl bermeýär.

Markus  7:22 Çünki  içden,  adamyň ýüreginden  erbet  pikirler,  zynahorluk,
ogurlyk,  ganhorluk,  azgynlyk,  açgözlük,  ýamanlyk,  hile,  ahlaksyzlyk,
göriplik, sögünç, tekepbirlik we akmaklyk çykýar.

Luka 3:14 Onsoň esgerler-de:  «Biz näme etmeli?» diýip soradylar.  Olara:
«Hiç  kimden  zorluk  bilen  pul  almaň,  nähak  ýere  töhmet  atmaň,  öz
hakyňyza kaýyl boluň» diýdi.

Luka 12:15 Onsoň olara: «Ägä boluň! Özüňizi her hili betnebislikden goraň,
sebäbi  ynsanyň  ýaşaýşy  onuň  mal-mülküniň  bollugyna  bagly  däldir»
diýdi.

Luka 16:14 Puly söýýän fariseýler bu sözleri eşidip, Isany masgara etmäge
başladylar.

Ýahýa  8:44  Siziň  ataňyz  iblisdir,  siz  ataňyzyň  islegini  berjaý  etmek
isleýärsiňiz.  Ol  owaldan  ganhordy,  hiç  wagt  hakykatyň  tarapdary
bolmandy,  sebäbi  onda  hakykat  ýok.  Ol  ýalan  sözlände,  öz-özünden
sözleýär, çünki ol ýalançy, ýalanyň atasydyr.

Resullaryň  Işleri  20:33  Men  hiç  kimiň  puluna  ýa-da  egin-eşigine  göz
dikmedim.

Rimliler  1:24-29  Şonuň üçin Hudaý olary ýürekleriniň  günäli  höwesleriniň
eden-etdiligine  tabşyrdy.  Şu  sebäpden  olar  biri-biriniň  bedenlerini
haýasyz  işleri  bilen  wejera  etdiler. 25  Olar  Hudaý baradaky  hakykaty
galp  zatlara  çalyşdylar.  Ýaradana  däl-de,  ýaradylan  zatlara  sežde  we
hyzmat etdiler. Emma baky şöhrata diňe Ýaradan mynasypdyr. Omyn! 26
Hawa,  olar  hakykaty  ret  edensoňlar,  Hudaý  olary  özleriniň  wejera
höweslerine  tabşyrdy.  Hatda aýallar  hem tebigy  jyns  gatnaşygyny  ret
etdiler. Olar tebigy bolmadyk jyns gatnaşyklara ýüz urup, biri-birleri bilen



ýatyp turýarlar. 27 Şonuň ýaly, erkekler hem aýal bilen jyns gatnaşygyny
terk edip,  biri-birine bolan meýil  heserine ýanýarlar.  Erkekler  erkekler
bilen ryswalyk edip, öz azgynlyklaryna laýyk jeza alýarlar. 28 Bu adamlar
Hudaýy  tanamalydyr  öýtmediler.  Şoňa  görä-de,  Hudaý  olary  azgyn
höweslerine tabşyryp, edilmesiz zatlary etmeklerine ýol berdi. 29 Olaryň
kalby  her  tüýsli  ýamanlykdan,  adalatsyzlykdan,  açgözlükden  we
azgynlykdan doludyr. Olar görip, ganhor, dawaçyl, ýalançy we betpäldir.
Olar gepçi,

Rimliler 6:12 Siz pany teniňiziň günäli höweslerine eýermez ýaly, günäniň öz
teniňize höküm sürmegine ýol bermäň.

Rimliler 7:7 Onda näme, Musanyň Kanuny erbet bir zatmy? Elbetde, ýok!
Ýöne bu Kanun bolmadyk bolsa, men günäniň nämedigini-de bilmezdim.
Kanun:  «Başganyň  zadyna  göz  dikme»  diýip  buýurmadyk  bolsa,  men
munuň günädigini hem bilmezdim.

Rimliler 13:9,14 Çünki «Zyna etme, adam öldürme, ogrulyk etme, başganyň
zadyna göz dikme» diýen we başga buýruklaryň bary «Ýakynyňy özüňi
söýşüň ýaly söý» diýen buýrukda jemlenendir. 14 Ynsan höwesleriňizi
nädip  kanagatlandyrarkam  diýip  oýlanmaň-da,  gaýtam,  Rebbimiz  Isa
Mesihe besleniň.

1  Korintoslylar  5:10,11  Ýöne  men  şeýle  ýazanymda  bu  dünýäniň
adamlaryny: azgynlary ýa-da betnebisleri, kezzaplary ýa-da butparazlary
göz öňüne tutmandym. Beýle bolsa, siz bu dünýäni bireýýäm terk etmeli
bolardyňyz. 11  Men  size  dogansyrap,  heniz-de  azgyn  ýa-da  betnebis,
butparaz  ýa-da  paýyş  sögünýän,  arakhor  ýa-da  kezzap  bolanlar  bilen
gatnaşmaň diýip ýazýaryn. Şeýle adamlar bilen hatda bir saçak başynda-
da oturmaň.

1  Korintoslylar  6:9,10  Eýsem  siz  erbetlik  edýänleriň  Hudaýyň  Şalygyny
miras almajakdygyny bilmeýärsiňizmi? Öz-özüňizi aldamaň! Ne azgynlar,
ne-de butparazlar, ne zynahorlar, ne-de erkekbazlar, ne beçebazlar, 10
ne-de  ogry-jümrüler,  ne  betnebisler,  ne-de  arakhorlar,  ne  paýyş
sögünýänler, ne-de kezzaplar Hudaýyň Şalygyny miras alarlar.

1 Korintoslylar 10:6 Biz hem ata-babalarymyz dek ýüreklerimizi ýamanlyga
ýykgyn etmez ýaly, bularyň bary bize duýduryşdyr.

1 Korintoslylar 12:31 Ýöne siz has ulurak peşgeşleri almaga ymtylyň. Indi
bolsa size iň gowy ýoly salgy bereýin.

1  Korintoslylar  14:39  Şunlukda,  eý,  doganlar,  pygamberlik  etmäge  jan-
tenden yhlas ediň, ýöne nämälim dillerde gürlemegi-de gadagan etmäň.

2 Korintoslylar 9:5 Şoňa görä-de, wada edilen hemaýatyňyzyň taýýardygyna
göz ýetirmek üçin, özüm barmazdan öň doganlarymyzy ýanyňyza ibermeli
diýen  karara  geldim.  Ýöne  men  hemaýatyňyzyň  mejbury  däl-de,
göwünjeňlik bilen berlen peşgeş bolmagyny isleýärin.



Galatýalylar  5:16-20  Size  şuny  aýdasym  gelýär:  Mukaddes  Ruhuň
ýörelgesinden  ýöräň.  Şonda  siz  ynsan  höweslerine  eýermersiňiz. 17
Çünki  ynsan  höwesleri  Mukaddes  Ruha  garşydyr;  Mukaddes  Ruh  hem
ynsan höweslerine garşydyr. Olar biri-biri bilen hiç oňuşmaýarlar. Şonuň
üçin-de, siz öz islän zadyňyzy edip bilmeýärsiňiz. 18 Emma siz Mukaddes
Ruha eýerýän bolsaňyz, Kanuna görä ýaşamaga borçly dälsiňiz. 19 Ynsan
höwesleriniň  netijesi  bellidir.  Olar  zynahorluk,  ahlaksyzlyk  we
azgynlykdyr; 20  butparazlyk  we doga-jadygöýlikdir;  ýigrenç,  agzalalyk,
göriplik, gahar, bäsdeşlik, jedel, bölünişik

Galatýalylar  5:24  Isa  Mesihe  degişli  bolanlar  öz  ynsan  höweslerini  we
joşgunlaryny haça çüýländirler.

Efesliler 2:1-3 Owal siz ýazyklaryňyz we günäleriňiz sebäpli ölüdiňiz. 2 Edil
dünýädäki  beýleki  adamlar  ýaly  siz-de  günäli  ýaşaýşa  eýerip,  Hudaýa
tabyn  bolmadyklara  heniz-de  täsirini  ýetirýän  gökdäki  ruhy  güýçleriň
hökümdaryna gulluk edýärdiňiz. 3 Biziň hemmämiz şolar ýaly ýaşamagy
adat edindik. Biz ynsan tebigatynyň haram höweslerine, isleglerine we
pikirlerine eýerdik. Şeýlelikde, biz-de beýlekiler ýaly, ynsan tebigatymyza
görä, Hudaýyň gazabyna duçar bolan adamlardyk.

Efesliler 4:19 Olar ähli ar-namys duýgusyny ýitirip, doýmaz-dolmazlyk edip,
her hili pyssy-pyjurlyk etdiler we azgynçylyga ýüz urdular.

Efesliler  4:22-27 Öň öwredilişi  ýaly,  öňki  durmuşyňyzy,  ýalançy höwesler
bilen  ýoldan  çykaran  köne  ýaradylyşyňyzy  çykaryp  taşlaň. 23  Muňa
derek oý-pikiriňizde we garaýşyňyzda täzeleniň. 24 Hakyky dogrulyk we
mukaddeslik  bilen  Hudaýyň  keşbinde  ýaradylan  täze  ýaradylyşa
besleniň. 25 Indi ýalan sözlemäň-de, her biriňiz öz ýakynyňyza hakykaty
aýdyň. Çünki biziň hemmämiz bir bedeniň agzalarydyrys. 26 Gaharlanyp
günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. 27 Iblise orun bermäň.

Efesliler 5:3,5 Araňyzda azgynlyk, ahlaksyzlyk, açgözlük edýän bolmasyn.
Beýle  zatlar  Hudaýyň  halkyna gelişmeýär. 5  Şuny bilip  goýuň:  hiç  bir
azgynyň, murdaryň ýa-da açgözüň Mesihiň we Hudaýyň Şalygynda mirasy
ýokdur. Çünki şeýle adamlar butparazlar bilen des-deňdir

Koloseliler  3:5  Şonuň  üçin  hem  dünýewi  tebigatyňyza  mahsus  bolan
azgynlygy,  ahlaksyzlygy,  haram  keýpi,  pis  höwesleri  we  butparazlyk
bilen deň hasaplanýan açgözlügi öldüriň.

1 Selanikliler 2:5 Bilşiňiz ýaly, biz size ýaranjaňlyk etmedik, öz bähbidimizi
aramadyk. Hudaý muňa şaýatdyr.

1 Selanikliler 4:3-7 Hudaýyň islegi şulardyr: mukaddes boluň, zyna etmäň; 4
her  kes  öz  bedenine  päklik  we  abraý  bilen  eýelik  etsin, 5  Hudaýy
tanamaýan milletler ýaly öz bedeniňizi haram keýpe bermäň; 6 şu tärde
doganyňyza  ahlaksyzlyk  etmäň,  ony  aldamaň.  Ozal  size  aýdyp,  berk
duýduryşymyz  ýaly,  şeýle  günäleriň  ählisi  üçin  Reb  ynsanlary



jezalandyrar. 7  Çünki  Hudaý  bizi  ahlaksyzlyga  däl-de,  mukaddes
durmuşda ýaşamaga çagyrdy.

1  Timoteos  3:3,8  şeraba  höwesjeň  däl,  zalym  däl-de,  mylaýym,  dawa-
jenjelden gaça durýan, pula gyzmaýan adam bolmalydyr. 8  Şonuň ýaly,
ýygnagyň  hyzmatçylary  hem  sylanýan,  ikiýüzli  däl,  şeraba  ýykgyn
etmeýän, gara nebsine çapmaýan adamlar bolmalydyr.

1  Timoteos 6:9,10 Baýamakçy bolýanlar  bolsa synaga düşüp,  akmak we
erbet höwesleriň toruna çolaşýandyrlar. Bu höwesler olary weýrançylyga
we  heläkçilige  uçradýandyr, 10  sebäbi  pul  höwesi  ähli  bela-beteriň
körügidir. Käbir adamlar onuň yşkyna düşüp, imandan azaşdylar, özlerini
köp görgülere sezewar etdiler.

2 Timoteos 2:22 Ýaşlyk höweslerinden gaç. Päk ýürekden Rebbe ybadat
edýänler bilen birlikde dogrulyk, iman, söýgi we parahatlyk ýörelgelerine
eýer.

2 Timoteos 3:2,6 Adamlar diňe özüni söýýän, pula gyzan, öwünjeň, tekepbir,
Hudaýa dil ýetirýän, ata-enesine boýun egmeýän, gadyr bilmez, adamlary
sylamaýan, 6  Olar  adamlaryň  öýlerine  sümlüp  girýärler.  Günäleri
başyndan  agdyk,  her  tüýsli  höweslere  meýilli,  ýeňles  aýallary  öz
tarapyna çekýärler.

2  Timoteos  4:3  Çünki  adamlaryň  sagdyn  taglymaty  diňläsi  gelmejek
zamanasy  geler.  Şonda  olar  öz  höweslerine  ýaraşykly,  gulaklaryna-da
ýakymly sözleri aýtjak öwredijileri gözlärler.

Titus  2:12  Bu  merhemet  bize  hudaýsyzlygy  we  dünýewi  höwesleri  ret
etmegi  öwredýär,  bu  döwürde  özümize  erk  etmegi,  dogry  ýaşamagy,
Hudaýyň ýörelgesine eýermegi ündeýär.

Titus  3:3  Birwagtlar  biz  hem  aň-düşünjesiz,  boýnuýogyn  bolup,  ýoldan
azaşypdyk,  dürli  höwesleriň,  keýpi-sapanyň  gullaryna  öwrülipdik,
gaharjaňdyk, göripdik we birek-biregi ýigrenýärdik.

Ýewreýler  13:5  Puluň  yşgyna  düşmäň.  Eliňizdäki  baryna  kanagat  ediň.
Sebäbi Hudaý: «Men sizi hiç wagt ýeke taşlamaryn, terk etmerin» diýdi.

Ýakup 1:14,15 Tersine, her kim öz pis höweslerine çolaşýandyr we aldanyp
synaga düşýändir. 15 Onsoň höwes göwreli bolup, günäni dogurýar, günä
hem ýetişip, ölümi dogurýandyr.

Ýakup  4:1-5  Araňyzdaky  çaknyşykly  gowgalar  we dawa-jenjeller  nireden
döreýär?  Kalbyňyzda  söweş  edýän  pis  höwesleriňizden  dälmi? 2  Siz
isleýärsiňiz, emma hiç zat gazanmaýarsyňyz; adam öldürýärsiňiz, göriplik
edýärsiňiz,  emma  hiç  bir  maksadyňyza  ýetip  bilmeýärsiňiz;  dawa-
jenjeldir galmagal turuzýarsyňyz, emma hiç zat gazanmaýarsyňyz, sebäbi
Hudaýdan dilemeýärsiňiz. 3 Diläniňizde-de, hiç zat almaýarsyňyz, sebäbi
ýaman  niýet  bilen,  öz  nebsiňizi  doýurmak  üçin  dileýärsiňiz. 4  Eý,
biwepalar,  dünýä  bilen  dostluk  Hudaýa  duşman  bolýandygyny



bilmeýärsiňizmi? Kim dünýä bilen dostlaşsa, Hudaýa duşman bolýandyr.
5 Siz Mukaddes Ýazgylardaky Hudaýyň bize beren ynsanlyk ruhy örän
gabanjaňdyr diýlen sözler boş ýere aýdylandyr öýdýärsiňizmi?

1  Petrus  1:14 Gulak asyjy çagalar deý boluň, ozalky nadan döwrüňizdäki
höwesleriňize eýermäň.

1 Petrus 2:11 Eziz dostlar,  janyňyza garşy söweşýän günäli  höweslerden
gaça  duruň  diýip  ýalbarýaryn.  Çünki  siz  bu  dünýäde  keseki  hem
gelmişeksiňiz.

1 Petrus 4:2-4 Indi bu bedendäki galan ýaşajak ömrüňizde ynsanyň islegine
däl-de,  Hudaýyň  islegine  eýeriň. 3  Geçmişde  butparazlyga  uýup
ýaşanyňyz  ýeterlikdir.  Şol  döwürleri  siz  ahlaksyzlykda,  haram  keýp
çekmekde,  serhoşlukda,  içgili  keýpi-sapada  we ýigrenji  butparazlykda
geçirdiňiz. 4 Indi bolsa şol öňki butparazlyk edýänler siziň özleri bilen
bile azgyn zynahorluga goşulmaýandygyňyza geň galyp, size sögýärler.

2 Petrus 1:4 Hudaý bize juda gymmatly beýik wadalary berdi. Ol bu wadalar
arkaly  siziň  bu  dünýädäki  erbet  höweslerden  döreýän  azgynçylykdan
gaça durup, Özüniň tebigatyna şärik bolmagyňyzy niýet etdi.

2 Petrus 2:3 Köp adamlar olaryň azgynçylykly ýörelgelerine eýererler, şolar
sebäpli hakykat ýoluna dil ýetiriler.

2  Petrus  2:9-19  Görşüňiz  ýaly,  Reb  hudaýhon  adamlary  synagdan  nähili
halas  etmelidigini,  dogruçyl  dälleri  bolsa  höküm  gününe  çenli  jeza
astynda  nähili  saklamalydygyny  bilýändir. 10  Aýratyn-da,  ynsan
höweslerine  kowalaşyp,  ýokary  häkimiýeti  äsgermeýänleri-de  näme
etjegini Ol bilýändir. Beýle adamlar batyrsyraýanlar we tekepbirler bolup,
gökdäki  güýçlere  dil  ýetirmekden  gorkmaýarlar. 11  Perişdeler  hatda
bulardan has güýçli we gudratly bolsalar-da, Hudaýyň huzurynda gökdäki
güýçlere  dil  ýetirmäge  milt  etmeýärler. 12  Emma  bu  adamlar
düşünmeýän zatlaryna  dil  ýetirýärler.  Olar  awlanyp,  ýok  edilmek üçin
doglan  düşünjesiz  ýabany  haýwanlar  we  öz  ugruna  hereket  edýän
mahluklar ýalydyrlar. Bular haýwanlar ýaly-da ýok bolup giderler. 13 Olar
öz eden ýamanlyklaryna laýyk jezasyny alarlar. Olar gündiziň güni keýp
çekmekden  hyjuwlanýarlar.  Bular  masgara  hem  ýüzügaradyrlar.  Siziň
bilen  nahar  iýýän  wagty  hem  olar  özleriniň  hilegärliklerinden  keýp
alýarlar. 14  Olaryň  zynadan  gözleri  doýmaýar,  hiç  wagt  günäni  bes
etmeýärler.  Olar  durnuksyz  kişileri  duzaga düşürip  azdyrýarlar.  Olaryň
kalby  açgözlüge  ýugrulyp,  näletlenen  adamlardyr. 15  Olar  Begor  ogly
Bilgamyň yzyna eýermek bilen, dogry ýoly terk edip azaşdylar.  Bilgam
haram ýol bilen pul gazanmagy halady. 16 Emma onuň günäsi paş boldy.
Dilsiz-agyzsyz eşek ynsan dilinde gepläp, pygamberiň tentekligine böwet
boldy. 17 Bu adamlar bolsa gurap galan çeşmedir, güýçli ýeliň kowýan
ümrüdir;  dowzahda  garaňky  tümlük  şolar  üçin  saklanýandyr. 18  Olar



nädogry ýoldan ýaňy gaçyp gutulanlary boş we gopbamsy sözleri bilen
haram  keýpe  hyjuwlandyryp,  ynsan  höwesleri  bilen  olary  duzaga
düşürýärler. 19  Özleri  azgynlygyň  guly  bolubam,  olara  erkinligi  wada
berýärler, sebäbi adam nämeden ýeňilse, onuň guly bolýandyr.

2 Petrus 3:3 Ähli zatdan öňürti şuny biliň: ahyrky günlerde öz betnebislerine
çapýan bihaýa ýaňsylaýjylar peýda bolar.

1 Ýahýa 2:15-17 Dünýä we ondaky zatlara köňül bermäň. Dünýäni söýýän 
adamda Atanyň söýgüsi ýokdur. 16 Sebäbi dünýädäki ähli zatlar: ten 
höwesleri, açgözlük we baýlyk bilen magtanmak Atadan däldir, 
dünýädendir. 17 Dünýä we onuň höwesleri geçer gider, emma Hudaýyň 
yradasyny berjaý edýän adam ebedi ýaşar.

Ýahuda  1:11  Olaryň  halyna  waý!  Olar  Kabylyň  göreldesine  eýerýärler.
Bilgam  ýaly,  pul  üçin  adamlaryň  gözüni  gapýarlar.  Kora  ýaly  baş
galdyrandyklary üçin heläk bolýarlar.

Ýahuda  1:15-19 Ol  ähli  adamzada kazylyk eder,  günä eden hudaýsyzlary
höküm eder.  Hudaýsyzlaryň  ýaramaz  etmişlerini  we  Oňa  garşy  küpür
gepländikleri  üçin  olary  jezalandyrar». 16  Olar  hemme  zatdan  nägile
bolup,  zeýrenip  ýörenlerdir.  Diňe  öz  pis  höweslerine  eýerýändirler;
gopbamsy gürläp, öz bähbidini arap, ikiýüzlülik edýändirler. 17 Siz bolsa,
eý,  söýgüli  doganlar,  Rebbimiz  Isa  Mesihiň  resullarynyň  öňden
aýdanlaryny ýadyňyzda saklaň. 18 Olar size: «Dünýäniň soňky günlerinde
öz  ten  höweslerini  kanagatlandyrýan  ýaňsylaýjylar  peýda  bolar»
diýipdiler. 19 Bular siziň araňyza bölünişik salyp, öz ynsan düşünjelerine
görä ýaşaýan adamlardyr we Mukaddes Ruhdan mahrumdyrlar.

Ylham 18:14 Täjirler şeýle diýerler: „Göwnüň küýsän miweleri ýitip gitdi. 
Baýlygyň we göz gamaşdyryjy ajaýyplygyň gaýyp boldy, olar indi asla 
dolanmaz“.
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