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Èxode  15:9  L'enemic  es  deia:  «Els  perseguiré  i  els  agafaré,  m'atiparé  de
repartir botí, em trauré l'espasa, i tots seran meus!»

Èxode 18:21 Però tria entre el poble homes de vàlua, que reverenciïn Déu,
homes de confiança, que no es deixin subornar, i fes-los caps responsables
de mil persones, de cent, de cinquanta o de deu.

Èxode 20:14 »No cometis adulteri.
Èxode 20:17 »No desitgis la casa d'un altre. No desitgis la seva dona, ni el

seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res del que li
pertany.

Nombres 11:4 La munió de gent que anava amb els israelites desitjava més
menjar; també els israelites es planyien amb ells i deien: «Qui ens pogués
donar carn!

Deuteronomi 5:21 »No desitgis la dona d'un altre. »No cobegis la casa d'un
altre, ni el seu camp, ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el
seu ase, ni res del que li pertany."

Deuteronomi  12:20  »Quan  el  Senyor,  el  teu  Déu,  haurà  engrandit  el  teu
territori, tal com t'ha promès, si tens ganes de menjar carn, menja'n tanta
com vulguis.

Deuteronomi 22:22 »Si un home és sorprès jaient amb una dona casada, tots
dos han de morir, l'home i la dona. Extirpa d'Israel la maldat.

Josuè 7:21 Vaig veure entre el botí un magnífic mantell de Xinar, dos-cents
sicles de plata i un lingot d'or de vora mig quilo de pes, i, encegat, ho vaig
agafar. Ho trobareu enterrat al mig de la meva tenda, amb la plata a sota
de tot.

Salms 9:24 S'enorgulleix de les seves ambicions; àvid de diners, menysprea el
Senyor. 

Salms 77:18 en el seu cor van posar Déu a prova
reclamant-li un menjar que els agradés.
Salms 77:30 Però abans que aquell desig se'ls calmés, amb el menjar encara

a la boca,
Salms 80:13 i els abandono al seu cor obstinat, al grat dels seus capricis.
Salms 105:14 En la solitud desitjaren bon menjar
i temptaren Déu en el desert. 
Salms 118:36 Inclina el meu cor al teu pacte, fes que no em deixi subornar.
Proverbis 1:19 Així acaben tots els lladregots: el mateix robatori els roba la

vida.
Proverbis 6:25 No cobegis en el cor la seva bellesa, que no et sedueixin les

seves mirades.
Proverbis 15:27 Qui es deixa comprar arruïna la pròpia casa, qui rebutja el

suborn allargarà la vida.



Proverbis 21:25,26 El gandul arriba a morir de desigs, perquè les seves mans
no volen tocar la feina. 26 N'hi ha que no fan més que desitjar; el just, en
canvi, dóna i no es queda res.

Proverbis 28:16 Un sobirà insensat comet moltes injustícies; el qui detesta
els suborns viurà molts anys.

Isaïes 56:11 però també són gossos afamats que mai no se sacien. Aquests
són  els  pastors,  incapaços  d'entendre  res.  Cadascú  va  pel  seu  costat;
miren pel seu profit i prou: 

Isaïes 57:17 M'indignaven els fraus del meu poble. Tant em van indignar, que
el vaig ferir i me'n vaig apartar. Però ell s'obstinava a seguir els seus propis
camins: 

Jeremies 6:13 Perquè, des dels petits fins als més grans, tots van darrere de
guanys injustos; des del profeta fins al sacerdot, tots són uns estafadors.

Jeremies 22:17 Però tu només tens ulls i cor per al guany injust, per a vessar
sang innocent, per a oprimir i atropellar.

Jeremies 51:13 Babilònia, que vius vora un gran riu, plena de tresors: ets com
un teixit que arriba al final, a punt que en tallin l'ordit.

Ezekiel 6:9 Els vostres supervivents es recordaran de mi entre les nacions on
els hauran deportat: faré que es penedeixin els seus cors adúlters, que em
van  abandonar,  i  els  seus  ulls,  que  es  van  prostituir  amb  els  ídols
repugnants. Sentiran fàstic d'ells mateixos per les maldats que han comès,
per totes les seves abominacions.

Ezequiel  14:4,5  Parla,  doncs,  amb  ells  i  digues-los:  "Això  us  fa  saber  el
Senyor, Déu sobirà: Tot home del poble d'Israel que tan sols pensa en els
seus ídols i té sempre al davant allò que el fa caure en la culpa, si després
encara  recorre  al  profeta  per  consultar-me,  jo  mateix,  el  Senyor,  li
respondré. Li donaré el que es mereix perquè ve amb la multitud dels seus
ídols. 5 Així em vull apoderar del cor del poble d'Israel, tot i que ells s'han
allunyat de mi per amor dels seus ídols repugnants."

Ezequiel 22:12 Els suborns porten a la mort persones innocents, practiques la
usura, obtens beneficis explotant els altres i t'has oblidat de mi. Ho dic jo,
el Senyor, Déu sobirà.

Ezequiel 33:31 Llavors s'acosten a tu com si es tractés d'una assemblea, els
del meu poble s'asseuen al teu davant. Escolten les teves paraules, però
ningú  no  les  compleix,  perquè  tenen  als  llavis  un  parlar  d'enamorats,
mentre el cor se'ls en va darrere els seus propis desigs.

Osees 4:12 El meu poble fa consultes a un bocí de fusta, d'un tros de pal en
rep revelacions. Un esperit  de prostitució l'ha esgarriat,  s'ha prostituït  i
s'ha separat del seu Déu.

Osees 5:4 Les seves obres no els permeten de retornar al seu Déu. Porten a
l'entranya un esperit de prostitució, i al Senyor ni el coneixen. 

Miquees  2:2  Si  desitgen  camps,  els  roben;  si  volen  cases,  les  prenen;
extorsionen el cap de casa i la seva família, li arrabassen l'heretat.



Nahum 3:4 «Nínive, la gran prostituta, que fascinaves per la bellesa i per les
arts de bruixeria! Ja que venies pobles prostituint-te i nacions a preu de
bruixeries,

Habacuc 2:9 »Ai dels qui s'omplen la casa del producte d'estafes i posen el
niu a les altures per esquivar l'urpa de l'infortuni!

Mateu 5:28 »Doncs jo us dic: Tothom qui mira la dona de l'altre amb desig de
posseir-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor.

Marc 4:19 però les preocupacions d'aquest món, la seducció de les riqueses i
les altres cobejances els envaeixen i arriben a ofegar-la; per això no dóna
fruit.

Marc  7:22  adulteris,  avarícies,  maldats,  trampes,  llibertinatge,  enveges,
injúries, arrogància, insensatesa.

Lluc 3:14 Igualment uns soldats li preguntaven: --I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre: --No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies
per treure diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada.

Lluc  12:15  Llavors  digué  a  la  gent:  --Estigueu  alerta,  guardeu-vos  de  tota
ambició de riquesa, perquè, ni que nedi en l'abundància, la vida d'un home
no prové pas dels seus béns.

Lluc 16:14 Els fariseus, que eren amics dels diners, van sentir tot això i es
reien de Jesús.

Joan  8:44  El  vostre  pare  és  el  diable,  i  vosaltres  voleu  complir  els  seus
desigs. Des del principi era un assassí, i no es va mantenir en la veritat,
perquè  en  ell  no  hi  ha  ni  rastre  de  veritat.  Quan  menteix,  parla  amb
propietat, perquè és mentider i pare de la mentida.

Fets Apòstols 20:33 »De ningú no he desitjat plata ni or ni vestits;
Romans 1:24-29 Per això Déu ha permès que seguissin els seus desigs i els ha

deixat a mercè de les impureses amb què profanen el seu propi cos. 25
Han bescanviat la veritat de Déu per la mentida, venerant i  adorant les
criatures en lloc del Creador. Que ell sigui beneït pels segles. Amén! 26 Per
això Déu els ha deixat a mercè de passions vergonyoses. Les dones han
canviat l'ús natural del sexe per un ús contra natura, 27 i igualment els
homes, deixant la relació natural amb la dona, s'han encès de passió els
uns pels altres i han comès actes infamants homes amb homes. Realment,
han rebut la recompensa que mereixia el seu error! 28 I encara, com que
han refusat de reconèixer Déu, Déu els ha deixat a mercè d'uns criteris
rebutjables, que els porten a fer allò que no és correcte: 29 s'han omplert
de  tota  mena d'injustícia,  dolenteria,  avarícia  i  maldat;  se'ls  veu  plens
d'enveja, homicidis, baralles, enganys, malícia; són murmuradors,

Romans 6:12 Ara, per tant, no deixeu regnar més el pecat en el vostre cos
mortal, no us sotmeteu a les seves passions.

Romans  7:7  Què  direm,  doncs?  Que  la  Llei  és  pecat?  De  cap  manera!
Tanmateix, no he conegut el pecat sinó per la Llei. Si la Llei no hagués dit:
No tinguis mals desigs, jo no hauria tingut cap mal desig.



Romans 13:9 No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és
d'un altre, i qualsevol altre manament, tots es resumeixen en això: Estima
els altres com a tu mateix.

Romans 13:14 Revestiu-vos de Jesucrist,  el  Senyor,  i  no us preocupeu de
satisfer els desigs terrenals.

1 Corintis 5:10,11 però no em volia referir a tots els immorals, usurers, lladres
o idòlatres d'aquest món, ja que aleshores us caldria sortir fora del món. 11
Volia dir que no heu de tenir tractes amb els qui duen el nom de germans
però són immorals,  usurers,  idòlatres, calumniadors,  embriacs o lladres.
Amb gent d'aquesta mena no heu de compartir ni tan sols la taula!

1  Corintis  6:9,10  ¿No sabeu  que els  injustos  no  posseiran  en  herència  el
Regne de Déu? No us feu il·lusions! Ni els qui porten una vida immoral, ni
els idòlatres, ni els adúlters, ni els pervertits,  ni els qui tenen relacions
sexuals  amb  altres  homes,  10  ni  els  qui  roben,  ni  els  usurers,  ni  els
embriacs, ni els calumniadors, ni els lladres no posseiran en herència el
Regne de Déu.

1 Corintis 10:6 Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem el
mal, tal com ells el van desitjar.

1 Corintis 12:31 Anheleu, però, els dons més grans!
1 Corintis 14:39 Per tot això, germans meus, anheleu el do de profecia i no

poseu obstacles al do de parlar en llengües.
2 Corintis 9:5 Per tant, he cregut necessari demanar a aquests germans que

vinguessin a Corint abans de venir-hi jo i comencessin a recollir l'ofrena
generosa que havíeu promès; tan bon punt estigui preparada, es podrà dir
que és realment una ofrena generosa i no una mesquinesa. 

Gàlates 5:16-20 Ara, doncs, jo us dic: comporteu-vos d'acord amb l'Esperit i
no  satisfareu  els  desigs  terrenals.  17  Perquè  els  desigs  terrenals  són
contraris a l'Esperit, i l'Esperit és contrari als desigs terrenals. Hi ha una
lluita entre ells, i per això no feu el que voldríeu. 18 Però si us deixeu guiar
per  l'Esperit  no  esteu  sota  la  Llei.  19  Les  conseqüències  dels  desigs
terrenals són prou clares: relacions il·legítimes, impuresa, llibertinatge, 20
idolatria,  bruixeria,  enemistats,  discòrdies,  gelosies,  enfuriments,
rivalitats, divisions, sectarismes,

Gàlates 5:24 Els qui són de Jesucrist han clavat a la creu totes les passions i
tots els desigs terrenals.

Efesis 2:1-3 Vosaltres en altre temps éreu morts per les vostres faltes i els
vostres  pecats;  2  vivíeu  sotmesos  al  déu  d'aquest  món,  al  sobirà  que
domina entre el cel i la terra, l'esperit que ara actua en els qui són rebels.
3  En  altre  temps  tots  nosaltres  també  havíem  viscut  com  ells:  ens
abandonàvem  als  desigs  terrenals  i  ens  deixàvem  endur  pels  seus
impulsos.  Actuàvem  seguint  la  nostra  naturalesa,  i  així  ens  fèiem
mereixedors del càstig de Déu igual que els altres.

Efesis 4:19 Insensibles com són, s'han donat al llibertinatge, fins al punt de



cometre sense fre tota mena d'impureses.
Efesis 4:22-27 renuncieu al vostre comportament passat i despulleu-vos de

l'home  vell  que  es  va  destruint  rere  els  desigs  seductors;  23  renoveu
espiritualment el vostre interior 24 i revestiu-vos de l'home nou, creat a
imatge de Déu en la justícia i la santedat que neixen de la veritat. 25 Per
tant, abandoneu la mentida i que cadascú digui la veritat al seu proïsme, ja
que tots som membres d'un mateix cos. 26 Si us disgusteu amb algú, no
l'ofengueu; que la posta de sol no us trobi encara ressentits: 27 no doneu
ocasió al diable.

Efesis 5:3,5 Tal com escau a un poble sant, coses com la immoralitat, les
impureses o l'amor al diner, ni tan sols les hauríeu d'esmentar. 5 Perquè,
sapigueu-ho bé: cap immoral, cap impur o cap amic del diner, que és igual
que ser idòlatra, no tindrà part en l'herència del Regne de Crist i de Déu. 

Colossencs  3:5  Feu  morir,  doncs,  allò  que  en  vosaltres  és  terrenal:
immoralitat, impuresa, passions, mals desigs i l'amor al diner, que és una
idolatria.

1  Tessalonicencs  2:5  Com  ja  sabeu,  mai  no  vam  adular  ningú,  ni  ens
inventàvem pretextos per a guanyar diners: Déu n'és testimoni.

1  Tessalonicencs  4:3-7  Aquesta  és  la  voluntat  de  Déu:  que  visqueu
santament.  Absteniu-vos  de  comportaments  immorals;  4  que  cadascú
sàpiga dominar el seu propi cos amb santedat i  amb respecte, 5 sense
deixar-se endur per la passió com fan els pagans que no reconeixen Déu. 6
Que ningú no perjudiqui els altres germans ni s'aprofiti d'ells en aquesta
qüestió.  El  Senyor  demanarà comptes de tot  això,  com ja us hem dit  i
repetit. 7 En efecte, Déu ens ha cridat a viure santament i no de manera
impura.

1 Timoteu 3:3,8 no donat al vi, ni violent, sinó de bon tracte, enemic de les
baralles i  del  diner;  8  També els  diaques han de ser  dignes,  homes de
paraula, no donats a beure molt de vi, ni a negocis bruts;

1 Timoteu 6:9,10 Els qui volen enriquir-se cauen en temptacions i paranys, i
en  molts  desigs  insensats  i  perniciosos,  que enfonsen els  homes en la
ruïna i la perdició. 10 Perquè l'amor al diner és l'arrel de tots els mals. Per
haver-s'hi llançat, alguns s'han desviat de la fe i ells mateixos s'han clavat
a l'ànima molts sofriments.

2 Timoteu 2:22 Defuig les passions de joventut; deleix-te pel bé, la fe, l'amor i
la pau, juntament amb els qui invoquen el Senyor amb un cor net.

2  Timoteu  3:2  Hi  haurà  homes  egoistes,  amics  del  diner,  vanitosos,
orgullosos, difamadors, rebels als pares, desagraïts, profanadors,

2 Timoteu 3:6 Són d'aquest grup els qui es fiquen per les cases i capten dones
carregades de pecats, arrossegades per tota mena de passions,

2  Timoteu  4:3  Perquè  vindrà  un  temps  que  alguns  no  suportaran  la  sana
doctrina. Seguint els propis capricis i buscant qui els afalagui les orelles,
s'envoltaran d'un munt de mestres,



Titus 2:12 i que ens ensenya a abandonar la impietat i els desigs mundans per
viure en aquest món una vida de sobrietat, de justícia i de pietat,

Titus  3:3  En  altre  temps,  també  nosaltres  érem  insensats,  rebels,  gent
esgarriada, esclaus de tota mena de desigs i plaers, maliciosos, envejosos,
detestables, i ens odiàvem els uns als altres.

Hebreus 13:5 Que l'amor al diner no inspiri la vostra conducta; acontenteu-vos
amb el que teniu, ja que Déu mateix ha dit: No et deixaré, no t'abandonaré.

Jaume  1:14,15  Cadascú  és  temptat  pels  propis  desigs,  que  l'atreuen  i  el
sedueixen. 15 Aquests desigs, un cop fecundats, engendren el pecat, i el
pecat, arribat a la culminació, infanta la mort.

Jaume 4:1-5 D'on vénen les lluites i les baralles que hi ha entre vosaltres?
¿No vénen dels desigs de plaer que fan la guerra en els membres del vostre
cos?  2  Desitgeu  coses  que  no  posseïu;  arribeu  a  matar  per  allò  que
anheleu, però no ho podeu aconseguir; lluiteu i us baralleu. Ara bé, si no
posseïu, és perquè no demaneu com cal. 3 Demaneu i no rebeu perquè ho
feu  amb malícia,  amb  la  intenció  de  malgastar-ho  tot  en  els  plaers.  4
Adúlters! ¿No sabeu que l'amistat amb el món és enemistat amb Déu? El
qui  vol  ser  amic  del  món  es  torna  enemic  de  Déu.  5  ¿Us  penseu  que
l'Escriptura diu perquè sí allò de: «Déu anhela gelosament l'esperit que ha
fet habitar en nosaltres»?

1 Pere 1:14 Sou fills obedients: no us emmotlleu a les antigues passions de
quan vivíeu en la ignorància;

1 Pere 2:11 Estimats,  us exhorto,  com a estrangers i  forasters que sou,  a
apartar-vos dels desigs terrenals que combaten contra vosaltres.

1 Pere 4:2-4 i vol viure el temps que encara ha de passar en el cos, no d'acord
amb els desigs terrenals, sinó fent la voluntat de Déu. 3 Ja heu passat prou
temps complint  la  voluntat  dels  pagans i  vivint  enmig de llibertinatges,
passions, embriagueses, orgies, borratxeres i idolatries abominables. 4 Ara
ells troben estrany que no correu al seu costat cap a disbauxes sense fre, i
no paren d'injuriar-vos.

2  Pere  1:4  Per  elles  ens  han estat  concedides les  promeses  més grans i
precioses; gràcies a aquestes promeses podreu fugir de la corrupció que hi
ha  en  el  món,  provocada  pels  desigs  terrenals,  i  participareu  de  la
naturalesa divina.

2 Pere 2:3 Per amor al diner us explotaran valent-se de paraules enganyoses.
Però  ja  fa  temps  que  tenen  preparada  la  condemna;  no  dorm  la  seva
perdició.

2 Pere 2:9-19 I és que el Senyor allibera de la temptació els piadosos, però té
reservats els injustos per a castigar-los el dia del judici, 10 sobretot els qui
amb afanys  d'impuresa  van  darrere  els  desigs  carnals  i  menyspreen  la
sobirania  del  Senyor.  Aquests  tals  són  atrevits,  arrogants,  i  sense  cap
temor  injurien  els  éssers  gloriosos,  11  quan  ni  tan  sols  els  àngels,
superiors  en  força  i  en  poder,  no  pronuncien  davant  el  Senyor  una



sentència injuriosa contra ells. 12 Aquests, però, com animals irracionals
nascuts per a ser caçats i podrir-se, injurien allò que desconeixen; per això
acabaran també com els animals, 13 recolliran la paga del mal que han fet.
El seu plaer són les disbauxes en ple dia. Impurs i viciosos, es rabegen en
els  seus  enganys  quan  banquetegen  amb  vosaltres.  14  Tenen  els  ulls
afamats d'adulteri i insaciables de pecat. Sedueixen els indecisos, estan
avesats  a  l'avarícia,  són  dignes  de  maledicció.  15  Abandonant  el  camí
recte, s'han desviat i han seguit el camí de Balaam, fill de Bòsor, que es
volgué guanyar una paga fent el mal; 16 però va trobar qui el va reprendre
per la seva transgressió: una somera, incapaç de parlar, féu servir paraules
humanes i va aturar aquella insensatesa del profeta. 17 Aquesta gent són
fonts  sense  aigua,  núvols  empesos  pel  temporal,  i  tenen  reservada  la
foscor  de  les  tenebres.  18  Les  seves  paraules  inflades  de  buidor,
acompanyades  de  desigs  carnals  i  llibertins,  sedueixen  els  qui  tot  just
s'han escapat d'entre els qui viuen en l'error. 19 Els prometen llibertat, ells
que són esclaus de la corrupció. L'home es torna sempre esclau d'allò que
el domina.

2  Pere  3:3  Abans  de  tot,  heu  de  saber  que  els  darrers  dies  apareixeran
impostors carregats d'enganys que viuran seguint els seus propis desigs,

1 Joan 2:15-17 No estimeu el món ni res del que hi pertany. Si algú estimava 
el món, no tindria l'amor del Pare. 16 Perquè allò que pertany al món són 
els desigs carnals, l'afany de posseir, les ostentacions. Tot això no ve del 
Pare, sinó del món. 17 El món i els seus desigs passen, però els qui fan la 
voluntat de Déu viuen per sempre.

Judes 1:11 Ai  d'ells!  S'han embrancat  pel  camí  de Caín;  per  diners,  s'han
enfonsat en l'error de Balaam; han anat a la perdició amb la revolta de
Corè.

Judes 1:15-19 per judicar tothom i condemnar tots els impius per totes les
impietats que hauran comès i per totes les paraules insolents que aquests
pecadors  hauran  proferit  contra  ell.»  16  Són gent  que es  queixa  i  que
protesta,  que  viu  seguint  les  pròpies  passions.  Dels  seus  llavis  surten
paraules  inflades,  i  adulen  les  persones  per  interès.  17  Però  vosaltres,
estimats,  recordeu  allò  que  van  predir  els  apòstols  de  nostre  Senyor
Jesucrist.  18 Ells  us deien:  «A la  fi  dels  temps hi  haurà impostors  que
viuran seguint els seus propis desigs impius.» 19 Aquests són els qui creen
divisions, es guien per ells mateixos i no tenen l'Esperit.

Apocalipsi 18:14 Els fruits de tardor que tant desitjaves s'han esvaït, has 
perdut opulències i esplendors, i no tornaran mai més.
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