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Keluaran 15:9 Musuh berkata, ‘Aku akan mengejar dan menangkap mereka; 
aku akan membahagi-bahagikan kekayaan mereka, dan mengambil segala 
yang  aku  kehendaki;  aku  akan  menghunus  pedangku  dan  mengambil 
segala milik mereka.’

Keluaran 18:21 Tetapi selain hal itu,  kamu harus memilih beberapa orang 
lelaki yang bijaksana. Lantiklah mereka sebagai pemimpin rakyat untuk 
mengetuai  seribu  orang,  seratus  orang,  lima puluh  orang,  dan  sepuluh 
orang.  Mereka  mestilah  orang  yang  takut  akan  Allah,  yang  dapat 
dipercayai, dan yang tidak mahu menerima rasuah.

Keluaran 20:14 Jangan berzina.
Keluaran  20:17  Jangan  ingini  kepunyaan  orang  lain:  rumahnya,  isterinya, 

abdinya, ternakannya, keldainya atau apa-apa pun miliknya.
Bilangan 11:4 Dalam perjalanan umat Israel, ada juga sebilangan orang asing 

di kalangan mereka. Orang asing itu ingin sekali makan daging, dan umat 
Israel  pun  mula  bersungut,  “Alangkah  baiknya  jika  kita  dapat  makan 
daging.

Ulangan  5:21  Jangan  ingini  kepunyaan  orang  lain:  isterinya,  rumahnya, 
tanahnya, abdinya, ternakannya, keldainya, atau apa-apa pun miliknya.

Ulangan  12:20  Apabila  TUHAN  meluaskan  wilayah  kamu  seperti  yang 
dijanjikan-Nya, kamu boleh makan daging bila-bila sahaja kamu mahu.

Ulangan  22:22  Jika  seorang  lelaki  tertangkap  basah  ketika  bersetubuh 
dengan isteri orang lain, kedua-dua mereka mesti dihukum mati. Dengan 
demikian, kamu akan membasmi kejahatan itu.

Yosua  7:21  Saya  mendapati  sehelai  jubah  yang  cantik  buatan  Babilonia, 
perak seberat  hampir  dua kilogram, dan sebatang emas yang beratnya 
lebih  daripada  setengah  kilogram di  antara  barang-barang  jarahan  itu. 
Saya  begitu  menginginkan  barang-barang  itu  sehingga  saya 
mengambilnya.  Barang-barang  itu  tertanam  di  tanah  di  dalam  khemah 
saya; perak itu terletak di bawah sekali.

Mazmur 10:3 Orang jahat membangga-banggakan niat jahat mereka; orang 
tamak mengutuki dan menolak TUHAN.

Mazmur  78:18  Mereka  sengaja  menguji  Allah,  mereka  meminta  makanan 
yang diinginkan.

Mazmur 78:30 Tetapi nafsu mereka belum dipuaskan, dan sementara mereka 
makan,

Mazmur 81:13 Oleh itu Aku membiarkan mereka mengikut kedegilan mereka, 



dan berbuat sesuka hati mereka.
Mazmur 106:14 Nafsu mereka berkobar-kobar di padang gurun, dan mereka 

mencubai Allah;
Mazmur 119:36 Berilah aku keinginan untuk mentaati hukum-Mu, dan bukan 

untuk mendapat kekayaan.
Amsal  1:19  Orang  yang  mencari  nafkah  dengan  keganasan  akan 

membayarnya dengan nyawanya sendiri.
Amsal 6:25 Jangan kamu tergoda oleh kecantikan mereka, atau terpikat oleh 

kerlingan mata mereka.
Amsal  15:27  Orang  yang  mencari  keuntungan  dengan  cara  haram, 

menghancurkan  keluarga  mereka.  Orang  yang  tidak  makan  suap  akan 
berumur panjang.

Amsal  21:25,26  Orang  malas  tidak  mahu  bekerja;  dia  dibunuh  oleh 
keinginannya. 26 Dia hanya memikirkan keinginannya. Sebaliknya, orang 
yang taat kepada Allah dapat memberi dengan berlimpah-limpah.

Amsal  28:16  Penguasa  yang  bodoh  itu  kejam,  tetapi  penguasa  yang 
membenci kecurangan akan memerintah lama.

Yesaya  56:11  Mereka  seperti  anjing  yang  rakus;  tidak  puas-puas  makan. 
Mereka tidak mempunyai pengertian; masing-masing berbuat sesuka hati 
dan mencari keuntungan diri sendiri.

Yesaya  57:17  Aku  murka  terhadap  mereka  kerana  dosa  dan  ketamakan 
mereka.  Itulah  sebabnya  Aku  menghukum  dan  meninggalkan  mereka. 
Tetapi mereka degil dan tetap mengikut jalan sendiri.

Yeremia  6:13  Semua  orang  yang  besar  mahupun  yang  kecil,  mencari 
keuntungan  dengan  cara  yang  tidak  jujur.  Bahkan  nabi  dan  imam pun 
menipu orang.

Yeremia 22:17 Tetapi engkau hanya mencari keuntungan diri sendiri; engkau 
membunuh orang yang tidak  bersalah,  dan menindas rakyatmu dengan 
kejam. Demikianlah firman TUHAN.

Yeremia  51:13  Negeri  itu  sangat  kaya  dan  sungainya  banyak,  tetapi 
kesudahannya sudah tiba dan masa hidupnya sudah habis.

Yehezkiel 6:9 Di sana mereka akan hidup dalam buangan. Lalu mereka akan 
teringat  Aku  dan  menyedari  bahawa  Aku  telah  menghukum  dan 
mempermalukan mereka kerana mereka tidak setia  kepada-Ku. Mereka 
telah  meninggalkan  Aku  dan  memilih  berhala,  dan  bukan  Aku.  Mereka 
akan  merasa  jijik  terhadap  diri  mereka  sendiri  kerana  perbuatan  yang 
jahat dan hina yang dilakukan mereka.

Yehezkiel  14:4,5 Beritahulah mereka bahawa Aku, TUHAN Raja berfirman, 
‘Orang Israel yang percaya kepada berhala sehingga terjerumus ke dalam 
dosa,  lalu  datang  pula  meminta  nasihat  daripada  seorang  nabi,  akan 



menerima  jawapan  daripada-Ku  -  jawapan  yang  setimpal  dengan  dosa 
mereka itu.

Yehezkiel  22:12  Ada  orang  yang  menjadi  pembunuh  upahan.  Ada  orang 
memungut faedah wang daripada sesama orang Israel.  Mereka menjadi 
kaya dengan menipu orang. Mereka sudah melupakan Aku.” TUHAN Raja 
telah berfirman.

Yehezkiel 33:31 Maka mereka semua datang berkumpul dan sebagai umat-Ku 
mereka  mendengar  engkau,  tetapi  mereka  tidak  melakukan  apa  yang 
engkau suruh. Mereka mengucapkan kata-kata manis, tetapi hati mereka 
hanya memikirkan keuntungan.

Hosea  4:12  Mereka  minta  petunjuk  daripada  sebatang  kayu.  Sebatang 
tongkat memberitahu mereka apa yang ingin diketahui mereka.  Mereka 
telah meninggalkan Aku. Seperti  seorang wanita yang menjadi  pelacur, 
mereka telah menyerahkan diri kepada tuhan-tuhan lain.

Hosea 5:4 Kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel menghalangi mereka 
kembali  kepada  Allah.  Mereka  sudah  dicengkam  oleh  penyembahan 
berhala, sehingga mereka tidak lagi mengakui TUHAN.

Mikha  2:2  Apabila  mereka  mengingini  ladang,  mereka  merampas  ladang 
orang  lain.  Apabila  mereka  mengingini  rumah,  mereka  merebut  rumah 
orang  lain.  Tiada  keluarga  sesiapa  pun,  atau  harta  sesiapa  pun  yang 
selamat.

Nahum  3:4  Niniwe  pelacur  itu  dijatuhi  hukuman.  Kecantikannya  sangat 
mempesonakan.  Dia  menyihir  banyak  bangsa,  dan  menjadikan  mereka 
hambanya.

Habakuk  2:9  Malang  menimpa  kamu!  Kamu  memperkaya  keluarga  kamu 
dengan apa yang kamu peroleh dengan keganasan. Kamu telah membina 
rumah  yang  selamat  untuk  melindungi  keluarga  kamu  daripada 
malapetaka.

Matius 5:28 Tetapi sekarang Aku berkata kepada kamu: Sesiapa memandang 
seorang wanita dengan perasaan berahi, orang itu sudah berzina dengan 
dia di dalam hati.

Markus  4:19  Tetapi  kekhuatiran  tentang  hidup,  keinginan  untuk  hidup 
mewah,  dan  pelbagai  keinginan  lain  memenuhi  hati  mereka  dan 
membantutkan perkhabaran itu sehingga tidak berbuah.

Markus 7:22 berzina, tamak; melakukan segala perkara yang jahat, seperti 
menipu, berbuat yang tidak senonoh, cemburu, memfitnah, sombong, dan 
tidak berbudi pekerti.

Lukas 3:14 Askar-askar juga bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan kami? 
Apakah yang harus kami lakukan?'' Yohanes menjawab, "Janganlah peras 
duit daripada sesiapa pun, dan jangan rampas wang dengan mengajukan 



tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gaji kamu!''
Lukas  12:15  Seterusnya  Yesus  berkata  kepada  mereka  semua,  "Berjaga-

jagalah  dan  berwaspadalah!  Janganlah  tamak!  Hidup  seseorang  tidak 
terdiri daripada kekayaannya, walaupun hartanya banyak sekali.''

Lukas 16:14 Orang Farisi mendengar segala yang dikatakan oleh Yesus. Lalu 
mereka mencemuh Yesus kerana mereka suka akan wang.

Yohanes  8:44 Bapa kamu Iblis  dan kamu anak-anaknya.  Kamu lebih suka 
menurut kehendak bapa kamu. Sejak permulaan, Iblis itu pembunuh. Dia 
tidak pernah memihak kebenaran, kerana tidak ada kebenaran padanya. 
Apabila  Iblis  berdusta,  hal  itu  memang  sudah  sewajarnya,  kerana  dia 
pendusta dan asal segala dusta.

Kisah Rasul-Rasul  20:33 Aku tidak pernah mengingini  wang atau pakaian 
sesiapa pun.

Roma  1:24-29  Itulah  sebabnya  Allah  membiarkan  mereka  dikuasai  oleh 
keinginan  hati  untuk  melakukan  perkara  yang  hina  dan  keji.  Mereka 
melakukan hal-hal yang memalukan terhadap satu sama lain. 25 Mereka 
menukar ajaran benar daripada Allah dengan dusta.  Mereka lebih suka 
menyembah  dan  mentaati  apa  yang  diciptakan  oleh  Allah,  daripada 
menyembah dan mentaati Allah yang menciptakan semuanya. Dialah yang 
seharusnya  dipuji  selama-lamanya!  Amin.  26  Kerana  manusia  berbuat 
demikian,  Allah  menyerahkan  mereka  kepada  hawa  nafsu  yang  keji. 
Wanita  melakukan  hubungan  jenis  dengan  sesama  wanita,  dan  hal  itu 
tidak sepatutnya dilakukan. 27 Begitu juga halnya dengan lelaki; mereka 
tidak  lagi  melakukan  hubungan  jenis  dengan  wanita,  melainkan  berahi 
terhadap sesama lelaki. Lelaki melakukan hubungan jenis dengan sesama 
lelaki, dan hal itu memalukan. Oleh itu mereka menerima hukuman yang 
setimpal dengan dosa mereka. 28 Kerana manusia tidak mahu mengakui 
Allah, Allah membiarkan fikiran mereka menjadi rosak, sehingga mereka 
melakukan  hal-hal  yang  tidak  senonoh.  29  Hati  mereka  penuh  dengan 
kejahatan, kekejaman, ketamakan, kebusukan dan kedengkian, keinginan 
untuk  membunuh,  berkelahi,  menipu,  dan  mendendam.  Mereka  suka 
mengumpat,

Roma 6:12 Janganlah biarkan dosa menguasai hidup kamu yang fana, supaya 
kamu tidak mengikut keinginan hati yang jahat.

Roma 7:7 Jika demikian, apakah yang dapat kita katakan? Adakah Taurat itu 
jahat?  Tentu tidak!  Tetapi  Tauratlah  yang menyebabkan aku tahu akan 
dosa. Jika Taurat tidak mengatakan, "Jangan tamak akan harta orang,'' 
aku tidak tahu akan ketamakan.

Roma 13:9 Hukum yang mengatakan, "Jangan berzina;  jangan membunuh; 
jangan mencuri; jangan tamak'' -- semua ini dan hukum yang lain, sudah 



disimpulkan  menjadi  satu  hukum  sahaja,  "Kasihilah  sesama  manusia 
seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.''

Roma 13:14 Tetapi  biarlah  Tuhan  Yesus  Kristus  menjadi  pelindung  kamu. 
Janganlah turuti tabiat manusia berdosa untuk memuaskan hawa nafsu.

1 Korintus 5:10,11 Yang aku maksudkan bukanlah orang cabul atau tamak, 
atau penipu, atau penyembah berhala yang sama sekali tidak mengenal 
Allah. Bukan! Jika kamu harus menjauhkan diri daripada mereka, kamu 
terpaksa keluar dari  dunia ini  sama sekali.  11 Tetapi  inilah maksudku: 
Kamu  tidak  patut  bergaul  dengan  orang  yang  mengaku  dirinya  orang 
Kristian, tetapi sebenarnya cabul atau tamak, atau menyembah berhala, 
atau  mengumpat  orang,  pemabuk  ataupun  penipu.  Janganlah  makan 
dengan orang seperti itu!

1  Korintus  6:9,10  Kamu  tentu  tahu  bahawa orang  yang  tidak  melakukan 
kehendak Allah tidak akan menikmati Pemerintahan Allah. Janganlah tipu 
diri  kamu  sendiri.  Orang  yang  berbuat  cabul,  atau  yang  menyembah 
berhala, atau yang berzina, atau yang bersemburit, 10 atau yang mencuri, 
atau yang tamak, atau yang selalu mabuk, atau yang mengumpat orang, 
atau  yang  merompak --  semua orang  seperti  itu  tidak akan menikmati 
Pemerintahan Allah.

1  Korintus  10:6  Semua  perkara  itu  menjadi  contoh  bagi  kita  untuk 
mengingatkan kita supaya tidak menginginkan perkara yang jahat, seperti 
yang dilakukan oleh mereka dahulu;

1  Korintus  12:31  Oleh  itu,  hendaklah  kamu  berhasrat  untuk  memperoleh 
kurnia-kurnia yang lebih utama. Tetapi aku akan menunjukkan kamu jalan 
yang terbaik.

1  Korintus  14:39  Oleh  itu,  saudara-saudaraku,  berusahalah  untuk 
menyampaikan perkhabaran daripada Allah, tetapi janganlah larang orang 
bercakap dalam bahasa-bahasa yang ajaib.

2 Korintus 9:5 Oleh itu, aku fikir perlu juga menggesa saudara-saudara itu 
supaya  pergi  kepada  kamu lebih  dahulu  daripada  aku  untuk  mengurus 
derma yang kamu janjikan itu. Dengan demikian derma itu telah tersedia 
apabila aku tiba. Hal itu menunjukkan bahawa derma itu kamu berikan 
dengan rela hati dan bukan kerana terpaksa.

Galatia 5:16-20 Inilah maksudku: Biarlah Roh Allah memimpin hidup kamu 
dan  janganlah  hidup  menurut  keinginan  tabiat  manusia.  17  Hal  itu 
demikian, kerana keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh 
Allah, dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. 
Kedua-duanya saling bermusuhan sehingga kamu tidak dapat melakukan 
apa yang kamu inginkan. 18 Tetapi jika Roh Allah memimpin kamu, kamu 
tidak  dikuasai  oleh  Taurat.  19  Keinginan  tabiat  manusia  nyata  dalam 



semua perbuatan cabul, lucah, dan tidak senonoh; 20 dalam penyembahan 
berhala  dan  penggunaan  ilmu  sihir.  Orang  bermusuhan  dan  berkelahi; 
mereka cemburu,  lekas marah,  dan mementingkan diri  sendiri.  Mereka 
berpecah dan berpihak-pihak,

Galatia  5:24  Demikianlah,  orang  yang  menjadi  milik  Kristus  Yesus  sudah 
mematikan tabiat manusia dengan segala nafsu dan keinginannya.

Efesus 2:1-3 Dahulu kamu mati secara rohani, kerana kamu tidak taat kepada 
perintah Allah dan kamu berdosa. 2 Pada masa itu hidup kamu mengikut 
cara  hidup  yang  jahat  daripada  orang  di  dunia  ini.  Kamu  mentaati 
penguasa roh-roh jahat di  angkasa,  iaitu  roh yang sekarang menguasai 
orang  yang  tidak  taat  kepada  Allah.  3  Sebenarnya  dahulu  kita  semua 
seperti  mereka.  Kita  hidup  mengikut  tabiat  manusia  dan  melakukan 
segala  sesuatu  yang  dikehendaki  tubuh dan fikiran kita.  Seperti  orang 
lain, kita pun kena kemurkaan Allah.

Efesus 4:19 Mereka tidak mempunyai perasaan malu lagi. Mereka menuruti 
segala  hawa nafsu  dan terus-menerus  melakukan segala  perkara  yang 
tidak senonoh.

Efesus 4:22-27 Oleh itu, buanglah cara hidup yang lama, yang menyebabkan 
kamu berkelakuan seperti  dahulu.  Cara hidup itu membinasakan kamu, 
kerana kamu dikuasai keinginan yang menyesatkan. 23 Hati dan fikiran 
kamu haruslah dibaharui  seluruhnya.  24 Hendaklah kamu hidup seperti 
manusia  baru,  yang  diciptakan  menurut  rupa  Allah.  Dengan  demikian 
orang  dapat  melihat  bahawa  kamu  mengamalkan  hidup  yang 
menyenangkan hati  Allah dan yang suci.  25 Oleh itu,  kamu tidak boleh 
berdusta  lagi!  Kamu  harus  mengatakan  yang  benar  kepada  saudara-
saudara seiman, kerana kita semua anggota tubuh Kristus. 26 Jika kamu 
marah,  janganlah  biarkan  kemarahan  itu  menyebabkan  kamu  berdosa. 
Janganlah marah sepanjang hari.  27 Janganlah berikan peluang kepada 
Iblis.

Efesus 5:3,5 Kerana kamu umat Allah, tidak sepatutnya perbuatan yang cabul 
atau  tidak  senonoh,  ataupun  ketamakan  berlaku  antara  kamu,  supaya 
orang  tidak mempunyai  alasan  untuk  mengumpat  kamu.  5  Kamu tentu 
tahu  bahawa orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul,  atau  yang  tidak 
senonoh, ataupun yang tamak (kerana ketamakan seperti penyembahan 
berhala), tidak akan menikmati Pemerintahan Kristus dan Allah.

Kolose 3:5 Oleh itu, matikanlah keinginan duniawi yang menguasai diri kamu, 
seperti  perbuatan  cabul,  perkara  yang  tidak  senonoh,  hawa  nafsu, 
keinginan  yang  jahat,  dan  ketamakan  (kerana  ketamakan  itu  serupa 
dengan penyembahan berhala).

1 Tesalonika 2:5 Kamu tahu bahawa kami tidak datang kepada kamu dengan 



kata-kata  yang mengangkat,  ataupun dengan maksud  untuk mengambil 
untung daripada kamu. Allah saksi kami!

1  Tesalonika  4:3-7  Inilah  kehendak  Allah  bagi  kamu:  Hendaklah  kamu 
mengamalkan hidup yang suci, dan menjauhkan diri daripada perbuatan 
yang  cabul.  4  Setiap  orang  lelaki  antara  kamu  harus  tahu  bagaimana 
hidup bersama-sama isterinya dengan cara yang menyenangkan hati Allah 
dan manusia, 5 serta tidak mengikut hawa nafsu, seperti yang dilakukan 
orang  yang  tidak  mengenal  Allah.  6  Dalam  hal  seperti  ini,  janganlah 
seorang pun berbuat salah terhadap saudaranya, ataupun memperdayakan 
dia. Kami telah memberitahu kamu hal ini dahulu dan telah memberikan 
amaran yang keras kepada kamu bahawa Tuhan akan menghukum orang 
yang  melakukan  kesalahan  seperti  itu.  7  Allah  tidak  memanggil  kita 
supaya  hidup  cabul,  tetapi  supaya  kita  hidup  dengan  cara  yang 
menyenangkan hati Allah.

1  Timotius  3:3,8  dan  bukan  seorang  pemabuk  yang  suka  berkelahi. 
Sebaliknya, dia mesti lemah-lembut dan suka akan kedamaian. Dia tidak 
boleh tamak akan wang. 8 Penolong jemaah mestilah juga orang yang baik 
sifatnya dan tulus. Mereka tidak boleh minum terlalu banyak wain atau 
tamak akan wang.

1 Timotius 6:9,10 Orang yang ingin menjadi kaya tergoda dan terjerat oleh 
bermacam-macam keinginan yang sia-sia dan mencelakakan. Keinginan 
seperti  itu  menjatuhkan  dan membinasakan orang.  10  Sikap  mencintai 
wang menimbulkan segala macam kejahatan. Ada orang yang mengejar 
wang,  sehingga  menyangkal  Kristus  dan  akhirnya  menderita  serta 
berdukacita.

2  Timotius  2:22 Jauhkanlah diri  daripada nafsu orang muda.  Berusahalah 
untuk  hidup  menurut  kehendak  Allah,  setia  kepada-Nya,  mengasihi 
saudara  seiman,  dan  hidup  damai  dengan  mereka.  Lakukanlah  semua 
perkara  itu  bersama-sama  mereka  yang  meminta  pertolongan  Tuhan 
dengan hati yang tulus.

2 Timotius 3:2 Manusia akan mementingkan diri sendiri, tamak dan serakah, 
sombong dan bongkak. Mereka akan menghina dan melawan ibu bapa, 
tidak tahu berterima kasih dan tidak mahu mengenal Allah.

2 Timotius 3:6 Beberapa orang daripada mereka pergi ke rumah orang, lalu 
menguasai wanita yang tidak berpendirian dan dibebani perasaan berdosa 
serta dipengaruhi segala macam keinginan.

2  Timotius  4:3  Akan  tiba  masanya  apabila  orang  tidak  mahu  mendengar 
ajaran  yang  benar.  Mereka  akan  menuruti  keinginan  sendiri  dan 
mengumpulkan banyak guru yang mahu mengajar perkara-perkara yang 
ingin didengar oleh mereka.



Titus 2:12 Rahmat-Nya mengajar kita supaya hidup salih dan tidak mengejar 
hal-hal keduniaan. Di dalam dunia ini kita harus hidup dengan mengawal 
diri, jujur, dan menghormati Allah.

Titus 3:3 Kita harus bersikap demikian, kerana dahulu kita juga bodoh, tidak 
taat, dan sesat. Kita diperhamba oleh berbagai-bagai nafsu dan keinginan. 
Hidup kita dipenuhi dengan perasaan dengki dan cemburu, dan kita saling 
membenci.

Ibrani 13:5 Janganlah hidup kamu dikuasai oleh cinta akan wang. Hendaklah 
kamu puas hati dengan apa yang kamu miliki. Allah sudah berfirman, "Aku 
tidak akan membiarkan kamu; Aku tidak akan meninggalkan kamu.''

Yakobus 1:14,15 Seseorang tergoda apabila dia dipikat dan diperangkap oleh 
keinginannya  sendiri  yang  jahat.  15  Apabila  dia  menuruti  keinginannya 
yang  jahat  itu,  maka  lahirlah  dosa;  dan  dosa  yang  berterusan  akan 
mengakibatkan kematian.

Yakobus 4:1-5 Dari manakah datangnya semua perkelahian dan pertengkaran 
yang berlaku antara kamu? Semua itu berasal daripada keghairahan untuk 
kesenangan hidup, yang sentiasa bertentangan dalam diri kamu. 2 Kamu 
mengingini  sesuatu,  tetapi  tidak  mendapatnya,  maka  kamu  mahu 
membunuh.  Kamu  sangat  menghendaki  sesuatu,  tetapi  tidak  dapat 
memperolehnya,  maka  kamu  bertengkar  dan  berkelahi.  Kamu  tidak 
mendapat apa yang kamu ingini, kerana kamu tidak memintanya daripada 
Allah.  3  Apabila  kamu  memintanya,  kamu  tidak  mendapatnya,  kerana 
tujuan kamu jahat. Apa yang kamu minta itu untuk kesenangan diri sendiri. 
4 Kamu orang yang tidak setia! Kamu tahu bahawa orang yang bersahabat 
dengan  dunia  menjadi  musuh  Allah.  Oleh  itu,  sesiapa  yang  mahu 
bersahabat  dengan  dunia,  menjadi  musuh  Allah.  5  Janganlah  anggap 
ringan  ayat  Alkitab  ini,  "Roh  yang  penuh  dengan  keinginan  keras, 
ditempatkan oleh Allah dalam diri kita.''

1  Petrus  1:14 Taatlah kepada Allah,  dan jangan hidup menurut  keinginan 
kamu yang dahulu, ketika kamu masih belum mengenal Allah.

1  Petrus  2:11  Sahabat-sahabatku,  kamu  seperti  orang  asing  dan  orang 
pelarian di dunia ini! Oleh itu, aku menggesa kamu supaya tidak menuruti 
hawa nafsu manusia, yang sentiasa berlawanan dengan jiwa.

1 Petrus 4:2-4 Oleh itu, selama kamu hidup di dunia ini, kamu mesti dikuasai 
oleh  kehendak  Allah  dan  bukan  oleh  keinginan  manusia.  3  Pada  masa 
lampau, kamu sudah cukup lama melakukan apa yang suka dilakukan oleh 
orang  yang  tidak  mengenal  Allah.  Hidup  kamu  tidak  senonoh.  Kamu 
menuruti  hawa nafsu,  bersifat pemabuk, berpesta liar,  minum minuman 
keras dengan berlebih-lebihan, dan menyembah berhala yang menjijikkan. 
4 Sekarang orang yang tidak mengenal Allah hairan apabila kamu tidak 



mengikut  cara  hidup  mereka  yang  jahat  itu.  Itulah  sebabnya  mereka 
menghina kamu.

2 Petrus 1:4 Dengan cara ini Dia telah mengurniai kita berkat-berkat yang 
sangat baik dan berharga yang dijanjikan-Nya. Dengan berkat-berkat itu 
kamu  terlepas  daripada  keinginan  jahat  yang  membinasakan,  yang 
terdapat di dunia ini, dan kamu menerima sifat Allah sendiri.

2 Petrus 2:3 Guru-guru palsu ini tamak; mereka mencari keuntungan dengan 
jalan  menceritakan  cerita-cerita  rekaan  mereka  sendiri  kepada  kamu. 
Sejak  dahulu  Allah  telah  menjatuhkan  hukuman  kepada  mereka,  dan 
kebinasaan yang telah ditetapkan-Nya menunggu-nunggu mereka.

2 Petrus 2:9-19 Demikianlah Tuhan tahu akan cara menyelamatkan orang 
salih daripada cubaan. Tuhan juga tahu akan cara menahan orang jahat 
supaya  dihukum  pada  Hari  Pengadilan,  10  terutamanya  mereka  yang 
menuruti  keinginan hawa nafsu yang kotor,  dan mereka yang menghina 
kekuasaan  Allah.  Guru-guru  palsu  ini  tidak  tahu  malu  dan  sombong. 
Mereka tidak menghormati makhluk-makhluk mulia di syurga; sebaliknya 
mereka menghina semua makhluk itu.  11 Sedangkan malaikat-malaikat 
yang  jauh  lebih  kuat  dan  berkuasa  daripada  guru-guru  palsu  itu,  tidak 
menuduh makhluk-makhluk itu di hadirat Tuhan dengan kata-kata hinaan. 
12  Tetapi  guru-guru  palsu  itu  seperti  binatang  buas  yang  lahir  untuk 
ditangkap dan dibunuh; mereka bertindak menurut naluri sahaja. Dengan 
kata-kata hinaan mereka menyerang perkara-perkara yang tidak difahami. 
Mereka  akan  dibinasakan  seperti  binatang  buas.  13  Mereka  akan 
menderita  kesengsaraan,  kerana  menyebabkan  orang  lain  menderita 
kesengsaraan. Bagi mereka, kesenangan bererti berfoya-foya pada siang 
hari untuk memuaskan hawa nafsu. Semasa mereka makan bersama-sama 
kamu, kelakuan mereka amat memalukan. Mereka berasa seronok kerana 
dapat menipu kamu. 14 Mereka suka memandang wanita dengan perasaan 
berahi,  dan nafsu mereka untuk berdosa tidak dapat  dipuaskan.  Orang 
yang  lemah  iman  diperangkap  oleh  mereka.  Hati  mereka  dikuasai 
ketamakan.  Mereka dikutuk Allah!  15 Mereka telah meninggalkan jalan 
yang lurus, lalu sesat. Mereka mengambil jalan yang diikuti oleh Bileam 
anak  Beor  dahulu.  Bileam  ingin  sekali  mendapat  wang  daripada 
perbuatannya yang jahat.  16 Bileam mendapat teguran kerana dosanya 
itu. Keldainya bercakap dengan suara manusia dan menghentikan Bileam 
daripada perbuatannya yang bodoh. 17 Guru-guru palsu itu seperti mata 
air  yang  kering  dan  seperti  awan  yang  ditiup  oleh  ribut.  Allah  sudah 
menyediakan suatu tempat yang sangat gelap untuk mereka. 18 Mereka 
membuat kenyataan yang sombong dan bodoh, serta menggunakan nafsu 
cabul  untuk  menjerumuskan  orang  yang baru  sahaja  terlepas  daripada 



kalangan  orang  yang  hidup  sesat.  19  Guru-guru  palsu  itu  menjanjikan 
kebebasan  kepada  mereka,  sedangkan  guru-guru  palsu  itu  diperhamba 
oleh kebiasaan yang membinasakan. Hal itu demikian, kerana seseorang 
yang dikalahkan, menjadi hamba kepada yang mengalahkannya.

2 Petrus 3:3 Mula-mula kamu harus mengerti bahawa pada akhir zaman akan 
muncul beberapa orang yang kehidupan mereka dikuasai oleh hawa nafsu. 
Mereka akan memperolok-olokkan kamu dengan berkata,

1 Yohanes 2:15-17 Janganlah kasihi dunia ini, atau segala sesuatu di dunia 
ini. Jika kamu mengasihi dunia ini, kamu tidak mengasihi Allah Bapa. 16 
Segala sesuatu di dunia ini, iaitu yang diingini oleh keinginan hati orang 
berdosa, dan yang dilihat lalu dikehendaki, serta yang dibangga-
banggakan, semuanya tidak berasal daripada Bapa, tetapi dari dunia. 17 
Dunia dan segala sesuatu di dunia yang diingini oleh manusia tidak kekal. 
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, akan hidup selama-
lamanya.

Yudas 1:11 Alangkah malangnya mereka! Mereka telah mengikut jalan yang 
ditempuh oleh Kain. Untuk mendapat wang, mereka telah membabitkan 
diri  dengan  kesesatan,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Bileam.  Mereka 
dibinasakan kerana memberontak seperti Korah.

Yudas 1:15-19 Dia akan mengadili semua orang. Dia akan menghukum orang 
derhaka kerana perbuatan derhaka mereka dan kerana semua kata hinaan 
yang  diucapkan  mereka  terhadap-Nya!''  16  Semua  orang  itu  sentiasa 
bersungut-sungut  dan  menyalahkan  orang  lain.  Mereka  menuruti  nafsu 
jahat. Mereka memuji-muji diri sendiri dan mengangkat-angkat orang lain 
untuk mendapat keuntungan. 17 Tetapi saudara-saudaraku, ingatlah akan 
apa yang dikatakan dahulu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. 18 
Mereka  berkata  kepada  kamu,  "Apabila  akhir  zaman  tiba,  orang  akan 
tampil  dan  memperolok-olokkan  kamu.  Mereka  orang  yang  mengikuti 
keinginan  berdosa.''  19  Merekalah  orang  yang  memecah-belah  jemaah. 
Mereka  tidak  dipimpin  oleh  Roh  Allah,  tetapi  dikuasai  oleh  keinginan 
sendiri.

Wahyu 18:14 Para saudagar berkata kepadanya, "Segala yang ingin engkau 
miliki sudah lenyap, dan semua kekayaan serta keindahanmu sudah 
hilang. Engkau tidak akan mendapati semua itu lagi!''
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