
شهوة الكتب  - Lust Scriptures

   قال العدو اتبع ادرك اقسم غنيمة.تمتلئ منهم نفسي.اجرد�15:9خروج 
.سيفي.تفنيهم يدي

   وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين ا امناء مبغضين18:21خروج 
 الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء الوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء

عشرات
.  ل تزن20:14خروج 
   ل تشته بيت قريبك.ل تشته امرأة قريبك ول عبده ول امته ول ثوره20:17خروج 

ول حماره ول شيئا مما لقريبك
   واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة.فعاد بنو اسرائيل ايضا11:4عدد 

.وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما
   ول تشته امرأة قريبك ول تشته بيت قريبك ول حقله ول عبده ول5:21تثنية 

.امته ول ثوره ول حماره ول كل ما لقريبك
ع الرب الهك تخومك كما كلمك وقلت آكل لحما.لن نفسك12:20تثنية     اذا وس�

.تشتهي ان تأكل لحما.فمن كل ما تشتهي نفسك تأكل لحما
   اذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الثنان الرجل22:22تثنية 

المضطجع مع المرأة والمرأة.فتنزع الشر من اسرائيل
   رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان7:21يشوع 

 ذهب وزنه خمسون شاقل فاشتهيتها واخذتها.وها هي مطمورة في الرض
.في وسط خيمتي والفضة تحتها

.  لن الشرير يفتخر بشهوات نفسه.والخاطف يجدف يهين الرب10:3مزامير 
.  وجربوا ا في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم78:18مزامير 
  لم يزوغوا عن شهوتهم طعامهم بعد في افواههم78:30مزامير 
.  فسلمتهم الى قساوة قلوبهم.ليسلكوا في مؤامرات انفسهم81:12مزامير 
.  بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا ا في القفر106:14مزامير 
.  أمل قلبي الى شهاداتك ل الى المكسب119:36مزامير 

  هكذا طرق كل مولع بكسب.يأخذ نفس مقتنيه1:19امثال 
.  ل تشتهين جمالها بقلبك ول تأخذك بهدبها6:25امثال 
.  المولع بالكسب يكدر بيته.والكاره الهدايا يعيش15:27امثال 
.  شهوة الكسلن تقتله لن يديه تأبيان الشغل21:25امثال 
.  اليوم كله يشتهي شهوة.اما الصد�يق فيعطي ول يمسك21:26امثال 
  رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم.مبغض الرشوة تطول ايامه28:16امثال 

   والكلب شرهة ل تعرف الشبع.وهم رعاة ل يعرفون56:11اشعياء 
.الفهم.التفتوا جميعا الى طرقهم كل واحد الى الربح عن اقصى

   من اجل اثم مكسبه غضبت وضربته.استترت وغضبت فذهب57:17اشعياء 
.عاصيا في طريق قلبه

   لنهم من صغيرهم الى كبيرهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي6:13ارميا 
.الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب

   لن عينيك وقلبك ليست ال على خطفك وعلى الدم الزكي22:17ارميا 
.لتسفكه وعلى الغتصاب والظلم لتعملهما



   ايتها الساكنة على مياه كثيرة الوافرة الخزائن قد اتت آخرتك كيل51:13ارميا 
.اغتصابك

   والناجون منكم يذكرونني بين المم الذين يسبون اليهم اذا كسرت6:9حزقيال 
 قلبهم الزاني الذي حاد عني وعيونهم الزانية وراء اصنامهم ومقتوا انفسهم

.لجل الشرور التي فعلوها في كل رجاساتهم
   لجل ذلك كلمهم وقل لهم.هكذا قال السيد الرب.كل انسان من14:4حزقيال 

 بيت اسرائيل الذي يصعد اصنامه الى قلبه ويضع معثرة اثمه تلقاء وجهه ثم
يأتي الى النبي فاني انا الرب اجيبه حسب كثرة اصنامه

   لكي آخذ بيت اسرائيل بقلوبهم لنهم كلهم قد ارتدوا عني14:5حزقيال 
.باصنامهم

   فيك اخذوا الرشوة لسفك الدم.اخذت الربا والمرابحة وسلبت22:12حزقيال 
اقرباءك بالظلم ونسيتني يقول السيد الرب

   وياتون اليك كما ياتي الشعب ويجلسون امامك كشعبي33:31حزقيال 
 ويسمعون كلمك ول يعملون به لنهم بافواههم يظهرون اشواقا وقلبهم

.ذاهب وراء كسبهم
   شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره لن روح الزنى قد اضل�هم4:12هوشع 

.فزنوا من تحت الههم
   افعالهم ل تدعهم يرجعون الى الههم لن روح الزنى في باطنهم5:4هوشع 

.وهم ل يعرفون الرب
   فانهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون2:2ميخا 

.الرجل وبيته والنسان وميراثه
   من اجل زنى الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة امما3:4ناحوم 

.بزناها وقبائل بسحرها
ه في العلو لينجو من2:9حبقوق     ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عش�

.كف الشر
   واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها5:28متى 

.في قلبه
   وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الشياء تدخل4:19مرقس 

.وتخنق الكلمة فتصير بل ثمر
.  سرقة طمع خبث مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل7:22مرقس 

   وسأله جنديون ايضا قائلين وماذا نفعل نحن.فقال لهم ل تظلموا احدا3:14لوقا 
ول تشوا باحد واكتفوا بعلئفكم

   وقال لهم انظروا وتحف�ظوا من الطمع.فانه متى كان لحد كثير12:15لوقا 
.فليست حياته من امواله

   وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال16:14لوقا 
.فاستهزأوا به

   انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا.ذاك كان8:44يوحنا 
 قتال للناس من البدء ولم يثبت في الحق لنه ليس فيه حق.متى تكلم

.بالكذب فانما يتكلم مما له لنه كذاب وابو الكذاب
.  فضة او ذهب او لباس احد لم اشته20:33اعمال 
   لذلك اسلمهم ا ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة لهانة1:24رومية 

.اجسادهم بين ذواتهم



   الذين استبدلوا حق ا بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون1:25رومية 
.الخالق الذي هو مبارك الى البد آمين

   لذلك اسلمهم ا الى اهواء الهوان.لن اناثهم استبدلن1:26رومية 
.الستعمال الطبيعي بالذي على خلف الطبيعة

   وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال النثى الطبيعي اشتعلوا1:27رومية 
 بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم

.جزاء ضللهم المحق
   وكما لم يستحسنوا ان يبقوا ا في معرفتهم اسلمهم ا الى1:28رومية 

.ذهن مرفوض ليفعلوا ما ل يليق
   مملوئين من كل اثم وزنى وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا1:29رومية 

وقتل وخصاما ومكرا وسؤا
   اذا ل تملكن� الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في6:12رومية 

.شهواته
   فماذا نقول.هل الناموس خطية.حاشا.بل لم اعرف الخطية ال7:7رومية 

.بالناموس.فانني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس ل تشته
   لنه ل تزن ل تقتل ل تسرق ل تشهد بالزور ل تشته وان كانت13:9رومية 

.وصية اخرى هي مجموعة في هذه الكلمة ان تحب قريبك كنفسك
   بل البسوا الرب يسوع المسيح ول تصنعوا تدبيرا للجسد لجل13:14رومية 

الشهوات
   وليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او5:10كورنثوس  1

.عبدة الوثان وال فيلزمكم ان تخرجوا من العالم
   واما الن فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او5:11كورنثوس  1

.عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا ان ل تخالطوا ول تؤاكلوا مثل هذا
   ام لستم تعلمون ان الظالمين ل يرثون ملكوت ا.ل تضلوا.ل6:9كورنثوس  1

زناة ول عبدة اوثان ول فاسقون ول مأبونون ول مضاجعو ذكور
   ول سارقون ول طماعون ول سكيرون ول شتامون ول6:10كورنثوس  1

.خاطفون يرثون ملكوت ا
   وهذه المور حدثت مثال لنا حتى ل نكون نحن مشتهين10:6كورنثوس  1

.شرورا كما اشتهى اولئك
  ولكن جدوا للمواهب الحسنى.وايضا اريكم طريقا افضل12:31كورنثوس  1

.  اذا ايها الخوة جدوا للتنبوء ول تمنعوا التكلم بألسنة14:39كورنثوس  1
   فرأيت لزما ان اطلب الى الخوة ان يسبقوا اليكم ويهيئوا قبل9:5كورنثوس  2

 بركتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كانها بركة ل كانها
.بخل

.  وانما اقول اسلكوا بالروح فل تكملوا شهوة الجسد5:16غلطية 
   لن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد.وهذان يقاوم5:17غلطية 

.احدهما الخر حتى تفعلون ما ل تريدون
.  ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس5:18غلطية 
  واعمال الجسد ظاهرة التي هي زنى عهارة نجاسة دعارة5:19غلطية 
  عبادة الوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة5:20غلطية 
.  ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الهواء والشهوات5:24غلطية 
  وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا2:1افسس 



   التي سلكتم فيها قبل حسب دهر هذا العالم حسب رئيس2:2افسس 
سلطان الهواء الروح الذي يعمل الن في ابناء المعصية

   الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبل بينهم في شهوات جسدنا2:3افسس 
عاملين مشيئات الجسد والفكار وكنا بالطبيعة ابناء الغضب كالباقين ايضا

   الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا4:19افسس 
.كل نجاسة في الطمع

   ان تخلعوا من جهة التصرف السابق النسان العتيق الفاسد4:22افسس 
بحسب شهوات الغرور

  وتتجددوا بروح ذهنكم4:23افسس 
   وتلبسوا النسان الجديد المخلوق بحسب ا في البر وقداسة4:24افسس 

الحق
   لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع4:25افسس 

.قريبه.لننا بعضنا اعضاء البعض
  اغضبوا ول تخطئوا.ل تغرب الشمس على غيظكم4:26افسس 
.  ول تعطوا ابليس مكانا4:27افسس 
  واما الزنى وكل نجاسة او طمع فل يسم� بينكم كما يليق بقديسين5:3افسس 
   فانكم تعلمون هذا ان كل زان او نجس او طماع الذي هو عابد5:5افسس 

.للوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح وا
   فاميتوا اعضاءكم التي على الرض الزنى النجاسة الهوى3:5كولوسي 

الشهوة الردي�ة الطمع الذي هو عبادة الوثان
   فاننا لم نكن قط في كلم تملق كما تعلمون ول في علة2:5تسالونيكي  1

.طمع.ا شاهد
  لن هذه هي ارادة ا قداستكم.ان تمتنعوا عن الزنى4:3تسالونيكي  1

.  ان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداسة وكرامة4:4تسالونيكي  1
.  ل في هوى شهوة كالمم الذين ل يعرفون ا4:5تسالونيكي  1

   ان ل يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا المر لن الرب4:6تسالونيكي  1
.منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبل وشهدنا

.  لن ا لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة4:7تسالونيكي  1
   غير مدمن الخمر ول ضر�اب ول طامع بالربح القبيح بل حليما3:3تيموثاوس  1

غير مخاصم ول محب للمال
   كذلك يجب ان يكون الشمامسة ذوي وقار ل ذوي لسانين غير3:8تيموثاوس  1

مولعين بالخمر الكثير ول طامعين بالربح القبيح
   واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ6:9تيموثاوس  1

.وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلك
   لن محبة المال اصل لكل الشرور الذي اذ ابتغاه قوم ضل�وا6:10تيموثاوس  1

.عن اليمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة
   اما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر واليمان2:22تيموثاوس  2

.والمحبة والسلم مع الذين يدعون الرب من قلب نقي
   لن الناس يكونون محبين لنفسهم محبين للمال متعظمين3:2تيموثاوس  2

مستكبرين مجد�فين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دنسين
   فانه من هؤلء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسي�ات3:6تيموثاوس  2

محم�لت خطايا منساقات بشهوات مختلفة



   لنه سيكون وقت ل يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب4:3تيموثاوس  2
شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معل�مين مستحكة مسامعهم

   معل�مة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل2:12تيطس 
والبر والتقوى في العالم الحاضر

   لننا كنا نحن ايضا قبل اغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين3:3تيطس 
 لشهوات ولذ�ات مختلفة عائشين في الخبث والحسد ممقوتين مبغضين

.بعضنا بعضا
   لتكن سيرتكم خالية من محبة المال.كونوا مكتفين بما عندكم13:5عبرانيين 

لنه قال ل اهملك ول اتركك
.  ولكن كل واحد يجر�ب اذا انجذب وانخدع من شهوته1:14يعقوب 
.  ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية والخطية اذا كملت تنتج موتا1:15يعقوب 
   من اين الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من لذ�اتكم4:1يعقوب 

.المحاربة في اعضائكم
   تشتهون ولستم تمتلكون.تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان4:2يعقوب 

.تنالوا.تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لنكم ل تطلبون
  تطلبون ولستم تأخذون لنكم تطلبون ردي�ا لكي تنفقوا في لذ�اتكم4:3يعقوب 
   ايها الزناة والزواني أما تعلمون ان محبة العالم عداوة لل�ه.فمن اراد4:4يعقوب 

.ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لل�ه
   ام تظنون ان الكتاب يقول باطل.الروح الذي حل فينا يشتاق الى4:5يعقوب 
.الحسد

.  كاولد الطاعة ل تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم1:14بطرس  1
   ايها الحباء اطلب اليكم كغرباء ونزلء ان تمتنعوا عن الشهوات2:11بطرس  1

الجسدية التي تحارب النفس
   لكي ل يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل4:2بطرس  1

.لرادة ا
   لن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة المم4:3بطرس  1

 سالكين في الدعارة والشهوات وادمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة
الوثان المحرمة

   المر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض4:4بطرس  1
هذه الخلعة عينها مجدفين

   اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا1:4بطرس  2
.بها شركاء الطبيعة اللهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة

   وهم في الطمع يت�جرون بكم باقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ2:3بطرس  2
.القديم ل تتوانى وهلكهم ل ينعس

   يعلم الرب ان ينقذ التقياء من التجربة ويحفظ الثمة الى يوم2:9بطرس  2
الدين معاقبين

   ول سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة2:10بطرس  2
 ويستهينون بالسيادة.جسورون معجبون بانفسهم ل يرتعبون ان يفتروا على

ذوي المجاد
   حيث ملئكة وهم اعظم قوة وقدرة ل يقدمون عليهم لدى الرب2:11بطرس  2

.حكم افتراء
   اما هؤلء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلك2:12بطرس  2



يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم
   آخذين اجرة الثم.الذين يحسبون تنعم يوم.لذة ادناس وعيوب2:13بطرس  2

.يتنعمون في غرورهم صانعين ولئم معكم
   لهم عيون مملوءة فسقا ل تكف عن الخطية خادعون النفوس2:14بطرس  2

.غير الثابتة.لهم قلب متدرب في الطمع.اولد اللعنة
   قد تركوا الطريق المستقيم فضل�وا تابعين طريق بلعام بن بصور2:15بطرس  2

.الذي احب اجرة الثم
   ولكنه حصل على توبيخ تعديه اذ منع حماقة النبي حمار اعجم2:16بطرس  2

.ناطقا بصوت انسان
   هؤلء هم آبار بل ماء غيوم يسوقها النوء.الذين قد حفظ لهم قتام2:17بطرس  2

.الظلم الى البد
   لنهم اذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في2:18بطرس  2

الدعارة من هرب قليل من الذين يسيرون في الضلل
   واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد.لن ما انغلب2:19بطرس  2

.منه احد فهو له مستعبد ايضا
   عالمين هذا اول انه سيأتي في آخر اليام قوم مستهزئون3:3بطرس  2

سالكين بحسب شهوات انفسهم
   ل تحبوا العالم ول الشياء التي في العالم.ان احب احد العالم2:15يوحنا  1

.فليست فيه محبة الب
   لن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم2:16يوحنا  1

.المعيشة ليس من الب بل من العالم
   والعالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئة ا فيثبت الى2:17يوحنا  1

البد
   ويل لهم لنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا الى ضللة بلعام لجل1:11يهوذا 

.اجرة وهلكوا في مشاجرة قورح
   ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع1:15يهوذا 

 اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها
.عليه خطاة فجار

   هؤلء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم وفمهم1:16يهوذا 
.يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من اجل المنفعة

   واما انتم ايها الحباء فاذكروا القوال التي قالها سابقا رسل ربنا1:17يهوذا 
.يسوع المسيح

   فانهم قالوا لكم انه في الزمان الخير سيكون قوم مستهزئون1:18يهوذا 
.سالكين بحسب شهوات فجورهم

  هؤلء هم المعتزلون بانفسهم نفسانيون ل روح لهم1:19يهوذا 
   وذهب عنك جنى شهوة نفسك وذهب عنك كل ما هو مشحم18:14رؤيا 

.وبهي ولن تجديه في ما بعد

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


