
Himo Raamattu - Lust Scriptures

2 Mooses 15:9 Vihollinen sanoi: ‘Minä ajan takaa, minä saavutan heidät, 
minä  jaan  saaliin  ja  tyydytän  heissä  kostonhimoni;  minä  paljastan 
miekkani, minun käteni hävittää heidät'.

2  Mooses  18:21  Mutta  valitse  koko  kansasta  kelvollisia  ja  Jumalaa 
pelkääväisiä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä, ja aseta ne 
heille tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päämiehiksi.

2 Mooses 20:14 Älä tee huorin.
2  Mooses  20:17  Älä  himoitse  lähimmäisesi  huonetta.  Älä  himoitse 

lähimmäisesi  vaimoa  äläkä  hänen  palvelijaansa,  palvelijatartaan, 
härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

4  Mooses  11:4  Mutta  heidän  keskuuteensa  kerääntyneessä  hylkyväessä 
heräsivät  himot,  ja  niin  israelilaisetkin  rupesivat  jälleen  itkemään, 
sanoen: "Voi jospa meillä olisi lihaa syödäksemme!

5 Mooses 5:21 Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi 
huonetta,  älä  hänen  peltoansa,  älä  hänen  palvelijaansa, 
palvelijatartansa,  härkäänsä,  aasiansa,  äläkä  mitään,  mikä  on 
lähimmäisesi omaa.'

5 Mooses 12:20 Kun Herra, sinun Jumalasi, on laajentanut sinun alueesi, 
niinkuin hän on sinulle luvannut, ja sinä ajattelet:  ‘Minä tahdon syödä 
lihaa' –koska haluat syödä lihaa–niin syö lihaa mielinmäärin.

5 Mooses 22:22 Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa,  joka on 
toisen  miehen  aviovaimo,  niin  kuolkoot  molemmat,  sekä  mies,  joka 
makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista.

Joosua 7:21 kun minä näin saaliin joukossa kauniin sinearilaisen vaipan, 
kaksisataa  sekeliä  hopeata  ja  kultalevyn,  viidenkymmenen  sekelin 
painoisen,  niin  minussa  syttyi  niihin  himo,  ja  minä  otin  ne;  ne  ovat 
kätkettyinä maahan keskelle minun telttaani, hopea alimpana".

Psalmit 10:3 Sillä jumalaton kerskaa omista himoistansa, ja kiskuri kiroaa, 
pilkkaa Herraa.

Psalmit  78:18  He  kiusasivat  Jumalaa  sydämessänsä,  vaatien  ruokaa 
himonsa tyydyttämiseksi.

Psalmit 78:30 Eivät olleet he vielä himoansa tyydyttäneet, ja ruoka oli vielä 
heidän suussaan,

Psalmit  81:13  Niin  minä  annoin  heidän  mennä  pois  sydämensä 
paatumuksessa, he saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan.

Psalmit  106:14 Heissä syttyi  himo erämaassa,  ja  he kiusasivat  Jumalaa 
autiossa maassa.



Psalmit 119:36 Anna minun sydämeni taipua sinun todistuksiisi, ei väärän 
voiton puoleen.

Sananlaskut  1:19  Näin  käy  jokaiselle  väärän  voiton  pyytäjälle:  se  ottaa 
haltijaltaan hengen.

Sananlaskut 6:25 Älköön sydämesi himoitko hänen kauneuttaan, älköönkä 
hän sinua katseillaan vangitko.

Sananlaskut 15:27 Väärän voiton pyytäjä hävittää huoneensa, mutta joka 
lahjuksia vihaa, saa elää.

Sananlaskut 21:25,26 Oma halu laiskan tappaa, sillä hänen kätensä eivät 
tahdo  työtä  tehdä.  26  Aina  on  hartaasti  haluavia,  mutta  vanhurskas 
antaa säästelemättä.

Sananlaskut 28:16 Vähätaitoinen ruhtinas runsaasti kiskoo, mutta väärän 
voiton vihaaja saa elää kauan.

Jesaja 56:11 Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja 
tällaisia  ovat  paimenet!  Eivät  pysty  mitään  huomaamaan,  ovat  kaikki 
kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni.

Jesaja 57:17 Hänen ahneutensa synnin tähden minä vihastuin; minä löin 
häntä, kätkin itseni ja olin vihastunut. Mutta hän luopui minusta ja kulki 
oman sydämensä tietä.

Jeremia  6:13  Sillä  kaikki,  niin  pienet  kuin  suuretkin,  pyytävät  väärää 
voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta.

Jeremia 22:17 Mutta  sinun silmäsi  ja  sydämesi  eivät  pyydä  muuta kuin 
omaa  voittoasi,  muuta  kuin  vuodattaa  viatonta  verta  ja  harjoittaa 
väkivaltaa ja sortoa.

Jeremia 51:13 Sinä, joka asut suurten vetten partailla, joka olet aarteista 
rikas, sinun loppusi on tullut, sinun väärän voittosi raja.

Hesekiel  6:9  ja  ne  teistä,  jotka  pelastuvat,  muistavat  minut  pakanain 
seassa,  mihin  ovat  vangeiksi  viedyt,  sillä  minä  särjen  heidän 
haureellisen sydämensä, joka poikkesi minusta pois, ja heidän silmänsä, 
jotka  haureellisina  kulkivat  heidän  kivijumalainsa  jäljessä.  Ja  heitä 
kyllästyttää oma itsensä pahain töitten tähden, joita he ovat tehneet, 
kaikkien heidän kauhistustensa tähden.

Hesekiel 14:4,5 Sentähden puhuttele heitä ja sano heille: Näin sanoo Herra, 
Herra:  Kuka  ikinä  israelilainen  sulkee  kivijumalansa  sydämeensä  ja 
asettaa kasvojensa eteen sen, mikä hänelle oli kompastukseksi syntiin, 
ja  sitten  menee  profeetan  tykö,  hänelle  minä,  Herra,  kyllä  annan 
vastauksen–hänelle ja hänen monille kivijumalilleen, 5 ja tartun Israelin 
heimoa sydämeen, koska he ovat kääntyneet minusta pois kaikki tyynni 
seuraamalla kivijumaliansa.

Hesekiel 22:12 Sinussa otetaan lahjuksia veren vuodattamiseksi, sinä otat 
korkoa ja voittoa, kiskot väkivaltaisesti lähimmäistäsi, mutta minut sinä 



unhotat, sanoo Herra, Herra.
Hesekiel  33:31  He  tulevat  sinun  luoksesi  joukoittain,  istuvat  edessäsi 

minun  kansanani  ja  kuuntelevat  sinun  sanojasi,  mutta  he  eivät  tee 
niitten mukaan,  sillä  he  osoittavat  rakkautta  suullansa,  mutta  heidän 
sydämensä kulkee väärän voiton perässä.

Hoosea 4:12 Minun kansani kysyy puultansa, ja sen sauva sille vastaa; sillä 
haureuden  henki  on  eksyttäväinen:  haureudessa  he  ovat  luopuneet 
tottelemasta Jumalaansa.

Hoosea 5:4 Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalansa puoleen, 
sillä  haureuden  henki  on  heidän  sisimmässänsä  eivätkä  he  tunne 
Herraa.

Miika 2:2 He himoitsevat peltoja ja ryöstävät ne, taloja, ja ottavat ne; he 
sortavat miestä ja hänen taloansa, miestä ja hänen perintöosaansa.

Naahum 3:4  Kaikki  tämä  porton  suuren  haureuden  tähden,  tuon  ihanan 
sulottaren,  ovelan  velhottaren,  joka  myi  kansakunnat  haureudellaan, 
sukukunnat velhouksillansa.

Habakuk  2:9  Voi  sitä,  joka  kiskoo  väärää  voittoa  huoneensa  hyväksi 
laittaakseen pesänsä korkealle, pelastuakseen kovan onnen kourista!

Matteus 5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten 
häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Markus 4:19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot 
pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

Markus  7:22  aviorikokset,  ahneus,  häijyys,  petollisuus,  irstaus, 
pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

Luukas 3:14 Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää 
tekemän?"  Ja  hän  sanoi  heille:  "Älkää  kiskoko  keneltäkään  älkääkä 
kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne".

Luukas  12:15  Ja  hän  sanoi  heille:  "Katsokaa  eteenne  ja  kavahtakaa 
kaikkea ahneutta, sillä ei  ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, 
vaikka sitä ylenpalttisesti olisi".

Luukas 16:14 Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahanahneita, 
ja he ivasivat häntä.

Johannes 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte 
noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, 
koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu 
omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Apostolien 20:33 En minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai 
vaatteita;

Roomalaisille  1:24-29  Sentähden  Jumala  on  heidät,  heidän  sydämensä 
himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 
25  nuo,  jotka  ovat  vaihtaneet  Jumalan  totuuden  valheeseen  ja 



kunnioittaneet  ja  palvelleet  luotua  enemmän  kuin  Luojaa,  joka  on 
ylistetty iankaikkisesti, amen. 26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät 
häpeällisiin  himoihin;  sillä  heidän  naispuolensa  ovat  vaihtaneet 
luonnollisen  yhteyden  luonnonvastaiseen;  27  samoin  miespuoletkin, 
luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan 
syttyneet  toisiinsa  ja  harjoittaneet,  miespuolet  miespuolten  kanssa, 
riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada 
piti. 28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, 
niin  Jumala  hylkäsi  heidät  heidän  kelvottoman  mielensä  valtaan, 
tekemään  sopimattomia.  29  He  ovat  täynnänsä  kaikkea  vääryyttä, 
pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, 
pahanilkisyyttä;

Roomalaisille  6:12  Älköön  siis  synti  hallitko  teidän  kuolevaisessa 
ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

Roomalaisille  7:7  Mitä  siis  sanomme?  Onko  laki  syntiä?  Pois  se!  Mutta 
syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä 
olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse".

Roomalaisille 13:9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä 
himoitse,"  ja  mikä  muu  käsky  tahansa,  ne  sisältyvät  kaikki  tähän 
sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Roomalaisille 13:14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä 
niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

1  Korinttolais  5:10,11  en  tarkoittanut  yleensä  tämän  maailman 
huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä 
silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. 11 Vaan minä kirjoitin 
teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai 
epäjumalanpalvelija  tai  pilkkaaja  tai  juomari  tai  anastaja,  te  ette 
seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

1 Korinttolais 6:9,10 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan 
valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, 
ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 10 eivät varkaat, ei 
ahneet, ei juomarit,  ei  pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan 
valtakuntaa.

1 Korinttolais 10:6 Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me 
emme pahaa himoitsisi, niinkuin he himoitsivat.

1  Korinttolais  12:31  Pyrkikää  osallisiksi  parhaimmista  armolahjoista.  Ja 
vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

1 Korinttolais 14:39 Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä 
estäkö kielillä puhumasta.

2  Korinttolais  9:5  Olen  siis  katsonut  tarpeelliseksi  kehoittaa  veljiä 
edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja  toimittamaan valmiiksi  ennen 



lupaamanne  runsaan  lahjan,  niin  että  se  olisi  valmis  runsaana  eikä 
kitsaana.

Galatalaisille  5:16-20  Minä  sanon:  vaeltakaa  Hengessä,  niin  ette  lihan 
himoa  täytä.  17  Sillä  liha  himoitsee  Henkeä  vastaan,  ja  Henki  lihaa 
vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, 
mitä tahdotte. 18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole 
lain  alla.  19  Mutta  lihan  teot  ovat  ilmeiset,  ja  ne  ovat:  haureus, 
saastaisuus,  irstaus,  20  epäjumalanpalvelus,  noituus,  vihamielisyys, 
riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

Galatalaisille  5:24  Ja  ne,  jotka  ovat  Kristuksen  Jeesuksen  omat,  ovat 
ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.

Efesolaisille 2:1-3 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet 
rikoksiinne ja synteihinne, 2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman 
menon mukaan, ilmavallan hallitsijan,  sen hengen hallitsijan,  mukaan, 
joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, 3 joiden joukossa 
mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja 
ajatusten  mielitekoja,  ja  olimme  luonnostamme  vihan  lapsia  niinkuin 
muutkin;

Efesolaisille  4:19  ovat  päästäneet  tuntonsa  turtumaan  ja  heittäytyneet 
irstauden  valtaan,  harjoittamaan  kaikkinaista  saastaisuutta, 
ahneudessa.

Efesolaisille 4:22-27 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka 
mukaan te  ennen vaelsitte  ja  joka turmelee itsensä petollisia  himoja 
seuraten, 23 ja uudistua mielenne hengeltä 24 ja pukea päällenne uusi 
ihminen,  joka  Jumalan  mukaan  on  luotu  totuuden  vanhurskauteen  ja 
pyhyyteen.  25  Pankaa  sentähden  pois  valhe  ja  puhukaa  totta,  kukin 
lähimmäisensä kanssa,  sillä  me olemme toinen toisemme jäseniä.  26 
"Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea 
vihanne yli, 27 älkääkä antako perkeleelle sijaa.

Efesolaisille  5:3  Mutta  haureutta  ja  minkäänlaista  saastaisuutta  tai 
ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne–niinkuin pyhien 
sopii–

Efesolaisille  5:5  Sillä  sen  te  tiedätte  ja  tunnette,  ettei  yhdelläkään 
haureellisella  eikä  saastaisella  eikä  ahneella–sillä  hän  on 
epäjumalanpalvelija–ole  perintöosaa  Kristuksen  ja  Jumalan 
valtakunnassa.

Kolossal 3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus,  saastaisuus, 
kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta,

1 Tessalonikal 2:5 Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, 
sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala 
on todistajamme,



1 Tessalonikal 4:3-7 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että 
kartatte  haureutta,  4  että  kukin  teistä  tietää  ottaa  oman  vaimon 
pyhyydessä ja kunniassa, 5 ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka 
eivät Jumalaa tunne; 6 ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle 
vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin 
myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. 7 Sillä ei Jumala ole 
kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen.

1  Timoteus  3:3  ei  juomari,  ei  tappelija,  vaan  lempeä,  ei  riitaisa,  ei 
rahanahne,

1 Timoteus 3:8 Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita,  ei 
kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,

1 Timoteus 6:9,10 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen 
ja  paulaan  ja  moniin  mielettömiin  ja  vahingollisiin  himoihin,  jotka 
upottavat  ihmiset  turmioon  ja  kadotukseen.  10  Sillä  rahan  himo  on 
kaiken pahan juuri;  sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja 
lävistäneet itsensä monella tuskalla.

2 Timoteus 2:22 Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, 
rakkautta,  rauhaa  niiden  kanssa,  jotka  huutavat  avuksensa  Herraa 
puhtaasta sydämestä.

2  Timoteus  3:2  Sillä  ihmiset  ovat  silloin  itserakkaita,  rahanahneita, 
kerskailijoita,  ylpeitä,  herjaajia,  vanhemmilleen  tottelemattomia, 
kiittämättömiä, epähurskaita,

2 Timoteus 3:6 Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa 
kietovat  syntien  rasittamia  ja  monenlaisten  himojen  heiteltäviä 
naisparkoja,

2 Timoteus 4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan 
omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

Tiitus  2:12  ja  kasvattaa  meitä,  että  me,  hyljäten  jumalattomuuden  ja 
maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti 
nykyisessä maailmanajassa,

Tiitus  3:3  Olimmehan  mekin  ennen  ymmärtämättömiä,  tottelemattomia, 
eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa 
ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.

Hebrealais 13:5 Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä 
teillä on; sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua 
jätä";

Jaakob 1:14,15 Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää 
ja  houkuttelee;  15  kun  sitten  himo  on  tullut  raskaaksi,  synnyttää  se 
synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

Jaakob 4:1-5 Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? 
Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? 2 Te himoitsette, 



eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; 
te  riitelette  ja  taistelette.  Teillä  ei  ole,  sentähden  ettette  ano.  3  Te 
anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne 
sen  himoissanne.  4  Te  avionrikkojat,  ettekö  tiedä,  että  maailman 
ystävyys  on  vihollisuutta  Jumalaa  vastaan?  Joka  siis  tahtoo  olla 
maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. 5 Vai luuletteko, että 
Raamattu turhaan sanoo: "Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän 
on pannut meihin asumaan"?

1 Pietari  1:14 Niinkuin kuuliaisten lasten tulee,  älkää mukautuko niiden 
himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte,

1 Pietari 2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä 
pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,

1  Pietari  4:2-4  ettette  enää  eläisi  tätä  lihassa  vielä  elettävää  aikaa 
ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. 3 Riittäähän, 
että  menneen  ajan  olette  täyttäneet  pakanain  tahtoa  vaeltaessanne 
irstaudessa,  himoissa,  juoppoudessa,  mässäyksissä,  juomingeissa  ja 
kauheassa  epäjumalain  palvelemisessa.  4  Sentähden  he  oudoksuvat 
sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja 
herjaavat.

2  Pietari  1:4  joiden  kautta  hän  on  lahjoittanut  meille  kalliit  ja  mitä 
suurimmat  lupaukset,  että  te  niiden  kautta  tulisitte  jumalallisesta 
luonnosta  osallisiksi  ja  pelastuisitte  siitä  turmeluksesta,  joka 
maailmassa himojen tähden vallitsee,

2  Pietari  2:3  ja  ahneudessaan  he  valheellisilla  sanoilla  kiskovat  teistä 
hyötyä;  mutta  jo  ammoisista  ajoista  heidän  tuomionsa  valvoo,  eikä 
heidän perikatonsa torku.

2 Pietari 2:9-19 Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta 
tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, 10 ja varsinkin 
ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat 
herrauden.  Nuo  uhkarohkeat,  itserakkaat  eivät  kammo  herjata 
henkivaltoja, 11 vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan 
ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran 
edessä. 12 Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja 
häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat 
sitä,  mitä  eivät  tunne,  häviämään omaan turmelukseensa,  13  saaden 
vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he 
ovat  tahra–  ja  häpeäpilkkuja;  he  herkuttelevat  petoksissaan, 
kemuillessaan  teidän  kanssanne;  14  heidän  silmänsä  ovat  täynnä 
haureutta  eivätkä  saa  kylläänsä  synnistä;  he  viekoittelevat  horjuvia 
sieluja,  heillä  on  ahneuteen  harjaantunut  sydän;  he  ovat  kirouksen 
lapsia. 15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet 



Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, 16 
mutta  sai  rikkomuksestaan  ojennuksen:  mykkä  juhta  puhui  ihmisen 
äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. 17 Sellaiset ovat vedettömiä 
lähteitä  ja  myrskytuulen  ajamia  hattaroita,  ja  pimeyden  synkeys  on 
heille  varattu.  18  Sillä  he  puhuvat  pöyhkeitä  turhuuden  sanoja  ja 
viekoittelevat  lihan  himoissa  irstauksilla  niitä,  jotka  tuskin  ovat 
päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, 19 ja lupaavat heille vapautta, 
vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja 
hän on.

2 Pietari 3:3 Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee 
pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan

1  Johannes  2:15-17  Älkää  rakastako  maailmaa  älkääkä  sitä,  mikä 
maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole 
hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö 
ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma 
katoaa  ja  sen  himo;  mutta  joka  tekee  Jumalan  tahdon,  se  pysyy 
iankaikkisesti.

Juudas 1:11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan 
tähden  Bileamin  eksytykseen  ja  hukkuvat  niskoitteluunsa  niinkuin 
Koora!

Juudas  1:15-19  tuomitsemaan  kaikkia  ja  rankaisemaan  kaikkia 
jumalattomia  kaikista  heidän  jumalattomista  teoistansa,  joita  he 
jumalattomuudessaan  ovat  tehneet,  ja  kaikesta  julkeasta,  mitä  nuo 
jumalattomat  syntiset  ovat  häntä  vastaan  puhuneet".  16  He  ovat 
napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän 
suunsa  puhuu  pöyhkeitä,  ja  he  mielistelevät  ihmisiä  oman  etunsa 
tähden.  17  Mutta  te,  rakkaani,  muistakaa  nämä sanat,  mitkä  meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, 18 
sanoen  teille:  "Viimeisenä  aikana  tulee  pilkkaajia,  jotka  vaeltavat 
jumalattomuutensa  himojen  mukaan".  19  Nämä  juuri  saavat  aikaan 
hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

Ilmestyskirja 18:14 Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi,  ovat sinulta 
menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä 
niitä enää koskaan löydetä.

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

COS-HAD.org


