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Έξοδος 15:9 Ο εχθρός είπε: Θα καταδιώξω, θα καταφτάσω, θα διαμοιραστώ 
τα λάφυρα· η ψυχή μου θα χορτάσει επάνω τους· θα σύρω το μαχαίρι μου, 
το χέρι μου θα τους αφανίσει.

Έξοδος  18:21  και  να διαλέξεις  από ολόκληρο τον λαό άνδρες άξιους,  που 
φοβούνται  τον Θεό,  άνδρες φιλαλήθεις,  που μισούν τη φιλαργυρία·  και 
βάλ'  τους  επάνω  σ'  αυτούς  ως  χιλίαρχους,  εκατόνταρχους, 
πεντηκόνταρχους, και δέκαρχους·

Έξοδος 20:14 ΜΗ μοιχεύσεις.
Έξοδος 20:17 ΜΗ επιθυμήσεις το σπίτι τού πλησίον σου·  μη επιθυμήσεις τη 

γυναίκα τού πλησίον σου· ούτε τον δούλο του ούτε τη δούλη του ούτε το 
βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου.

Αριθμοί 11:4 Και το σύμμικτο πλήθος, που ήταν ανάμεσά τους, επιθύμησε μια 
επιθυμία·  και έκλαιγαν πάλι και οι γιοι Ισραήλ, και είπαν: Ποιος θα μας 
δώσει κρέας να φάμε;

Δευτερονόμιο  5:21 ΚΑΙ ΜΗ επιθυμήσεις τη γυναίκα τού πλησίον σου· ούτε να 
επιθυμήσεις το σπίτι τού πλησίον σου ούτε το χωράφι του ούτε τον δούλο 
του ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε κάθε τι 
που είναι του πλησίον σου.

Δευτερονόμιο 12:20 Όταν ο Κύριος ο Θεός σου πλατύνει τα όριά σου, όπως 
υποσχέθηκε  σε  σένα,  και  πεις,  θα  φάω  κρέας,  (επειδή,  η  ψυχή  σου 
επιθυμεί  να  φάει  κρέας),  μπορείς  να  τρως  κρέας,  σύμφωνα  με  κάθε 
επιθυμία τής ψυχής σου.

Δευτερονόμιο 22:22 ΑΝ βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, 
τότε θα θανατώνονται και οι δύο, ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα, 
και η γυναίκα· και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ.

Ιησούς  του  Ναυή  7:21  βλέποντας  ανάμεσα  στα  λάφυρα  μια  καλή 
Βαβυλωνιακή  στολή,  και  200  σίκλους  ασήμι,  και  μία  ράβδο  χρυσάφι 
βάρους 50 σίκλων, τα επιθύμησα, και τα πήρα· και δες, είναι κρυμμένα στη 
γη, στο μέσον τής σκηνής μου, και το ασήμι κάτω απ' αυτά.

Ψαλμοί  10:3 Επειδή, ο ασεβής καυχάται στις επιθυμίες τής ψυχής του και ο 
πλεονέκτης μακαρίζει τον εαυτό του· περιφρονεί τον Κύριο.

Ψαλμοί  78:18  και  στην  καρδιά  τους  πείραξαν  τον Θεό,  ζητώντας  φαγητό, 
σύμφωνα με την όρεξή τους·

Ψαλμοί  78:30  δεν είχαν χωριστεί  από την επιθυμία τους.  Το φαγητό τους 
ήταν ακόμα στο στόμα τους,

Ψαλμοί  81:12 Γι' αυτό, τους παρέδωσα στις επιθυμίες τής καρδιάς τους·  και 
περπάτησαν στις δικές τους βουλές.

Ψαλμοί 106:14 αλλά, επιθύμησαν επιθυμία στην έρημο, και πείραξαν τον Θεό 
μέσα σε άνυδρη γη.



Ψαλμοί 119:36 Κλίνε την καρδιά μου στα μαρτύριά σου, και όχι σε πλεονεξία.
Παροιμίες 1:19 τέτοιοι είναι οι δρόμοι κάθε πλεονέκτη· η πλεονεξία αφαιρεί τη 

ζωή εκείνων που κυριεύονται απ' αυτή.
Παροιμίες  6:25  Μη ορεχθείς  το κάλλος της στην καρδιά σου·  κι  ας  μη σε 

θηρεύσει με τα βλέφαρά της.
Παροιμίες  15:27 Ο δωρολήπτης ταράζει το σπίτι του·  όποιος, όμως, μισεί τα 

δώρα θα ζήσει.
Παροιμίες  21:25,26  Οι  επιθυμίες τού οκνηρού τον θανατώνουν·  επειδή,  τα 

χέρια του δεν θέλουν να εργάζονται· 26  όλη την ημέρα επιθυμεί·  ενώ ο 
δίκαιος δίνει και δεν λυπάται.

Παροιμίες  28:16  Ο  ηγεμόνας  που  στερείται  σύνεση,  πληθαίνει  τις 
καταδυναστείες·  εκείνος,  όμως,  που μισεί  την  αρπαγή,  θα  μακρύνει  τις 
ημέρες του.

Ησαΐας  56:11  ναι,  σκυλιά  αδηφάγα,  που  δεν  γνωρίζουν  χορτασμό·  και 
βοσκοί, που δεν γνωρίζουν σύνεση· όλοι είναι στραμμένοι προς τον δρόμο 
τους, κάθε ένας στο μέρος του, για το κέρδος τους.

Ησαΐας 57:17 Είχα οργιστεί εξαιτίας τής ανομίας τής αισχροκέρδειάς του, και 
τον  πάταξα·  έκρυψα  το  πρόσωπό  μου,  και  οργίστηκα·  αυτός,  όμως, 
ακολούθησε με πείσμα τον δρόμο τής καρδιάς του.

Ιερεμίας  6:13 Επειδή, από τον μικρό τους μέχρι τον μεγάλο τους, κάθε ένας 
δόθηκε στην πλεονεξία· και από προφήτη μέχρι ιερέα κάθε ένας πράττει τό 
ψέμμα.

Ιερεμίας  22:17  Αλλά, τα μάτια σου και η καρδιά σου δεν είναι παρά στην 
πλεονεξία σου, και στο να εκχέεις αθώο αίμα, και στη δυναστεία, και στη 
βία, για να κάνεις αυτά.

Ιερεμίας 51:13 Ω, εσύ που κατοικείς επάνω σε πολλά νερά, που είσαι γεμάτη 
από θησαυρούς, ήρθε το τέλος σου, το τέρμα τής πλεονεξίας σου.

Ιεζεκιήλ  6:9 Και όσοι από σας ξεφύγουν, θα με θυμούνται ανάμεσα στα έθνη, 
όπου θα φερθούν αιχμάλωτοι,  όταν θα φέρω σε συντριβή την πορνική 
τους καρδιά, που ξέκλινε από μένα, και τα μάτια τους, που εκπορνεύουν 
πίσω από τα ξόανά τους·  και θα αποστρέφονται τον εαυτό τους για όσες 
κακίες έπραξαν σε όλα τα βδελύγματά τους.

Ιεζεκιήλ 14:4,5 Γι' αυτό, μίλησέ τους, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: 
Σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ, όποιος ανεβάσει τα είδωλά του 
στην καρδιά του, και βάλει το πρόσκομμα της ανομίας του μπροστά στο 
πρόσωπό του, και έρθει στον προφήτη, εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω, 
καθώς έρχεται, σύμφωνα με το πλήθος των ειδώλων του· 5 για να πιάσω 
τον οίκο Ισραήλ από την καρδιά τους, επειδή όλοι απαλλοτριώθηκαν από 
μένα διαμέσου των ειδώλων τους.

Ιεζεκιήλ 22:12 Μέσα σε σένα έπαιρναν δώρα για να εκχέουν αίμα· πήρες τόκο 
και προσθήκη, και αισχροκέρδησες από τους πλησίον σου με απάτη, και 
με λησμόνησες, λέει ο Κύριος ο Θεός.



Ιεζεκιήλ  33:31  Και έρχονται σε σένα, καθώς συγκεντρώνεται ο λαός, και ο 
λαός μου κάθεται μπροστά σου, και ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν τα 
πράττουν· επειδή, με το στόμα τους δείχνουν πολλή αγάπη, η καρδιά τους, 
όμως, πηγαίνει πίσω από την αισχροκέρδειά τους.

Ωσηέ  4:12  Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του, και του απαντάει το ραβδί του· 
επειδή, τους πλάνησε το πνεύμα τής πορνείας, και πόρνευσαν ξεκλίνοντας 
από τον Θεό τους.

Ωσηέ 5:4 Οι πράξεις τους δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στον Θεό τους· 
επειδή, το πνεύμα της πορνείας είναι ανάμεσά τους, και δεν γνώρισαν τον 
Κύριο.

Μιχαίας 2:2 Και επιθυμούν χωράφια, και παίρνουν με τη βία· και σπίτια, και 
τα  αρπάζουν·  έτσι  διαρπάζουν  τον  άνθρωπο και  το  σπίτι  του,  ναι,  τον 
άνθρωπο και την κληρονομιά του.

Ναούμ 3:4 από το πλήθος των πορνειών τής ελκυστικής πόρνης, της έμπειρης 
σε γοητείες, που με τις πορνείες της πουλάει έθνη, και με τις γοητείες της 
φυλές.

Αββακούμ 2:9 Αλλοίμονο σ' αυτόν που πλεονεκτεί με κακή πλεονεξία για το 
σπίτι του, για να βάλει τη φωλιά του ψηλά, για να ελευθερωθεί από το χέρι 
τού κακού!

Ματθαίος 5:28 Εγώ, όμως, σας λέω, ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για 
να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του.

Μάρκος  4:19 αλλά, οι μέριμνες αυτού τού αιώνα, και η απάτη τού πλούτου, 
και  οι  επιθυμίες  των  άλλων  πραγμάτων,  αφού  μπουν  μέσα  τους, 
συμπνίγουν τον λόγο, και γίνεται άκαρπος.

Μάρκος 7:22 κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, 
βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη.

Λουκάς 3:14 Τον ρωτούσαν ακόμα και οι στρατιωτικοί, λέγοντας: Κι εμείς τι 
θα  κάνουμε;  Και  τους  είπε:  Μη  εκβιάσετε  κανέναν,  ούτε  να 
συκοφαντήσετε· 23 και αρκείστε στις αποδοχές σας.

Λουκάς  12:15  Και τους είπε: Προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία· 
επειδή, αν κάποιος έχει περίσσεια αγαθά, η ζωή του δεν εξαρτάται από τα 
υπάρχοντά του.

Λουκάς  16:14  Και  όλα  αυτά  τα  άκουγαν  και  οι  Φαρισαίοι,  που  ήσαν 
φιλάργυροι· και τον περιγελούσαν.

Ιωάννη 8:44 σείς είστε από τον πατέρα τον διάβολο, και θέλετε να κάνετε τις 
επιθυμίες τού πατέρα σας. Εκείνος ήταν εξαρχής ανθρωποκτόνος, και δεν 
μένει στην αλήθεια· επειδή, αλήθεια δεν υπάρχει σ' αυτόν. Όταν μιλάει το 
ψέμα, μιλάει από τα δικά του· επειδή, είναι ψεύτης, και ο πατέρας τού ίδιου 
τού ψεύδους.

Πράξεις 20:33 Ασήμι ή χρυσάφι ή ιμάτιο δεν επιθύμησα από κανέναν.
Ρωμαίους 1:24-29  Γι'  αυτό  και  ο  Θεός  τούς  παρέδωσε  σε  ακαθαρσία, 

διαμέσου  των  επιθυμιών  των  καρδιών  τους,  ώστε  να  ατιμάζονται  τα 



σώματά τους αναμεταξύ τους. 25 Οι οποίοι αντικατέστησαν την αλήθεια 
τού Θεού με το ψέμα, και απέδωσαν σεβασμό και λάτρευσαν την κτίση, 
παρά εκείνον που την έκτισε, ο οποίος είναι άξιος ευλογίας στους αιώνες. 
Αμήν. 26 Γι' αυτό, ο Θεός τούς παρέδωσε σε πάθη ατιμίας·  επειδή, και οι 
γυναίκες  τους  αντικατέστησαν  τη  φυσική  χρήση  με  την  αφύσικη·  27 
παρόμοια δε και  οι  άνδρες,  αφήνοντας τη φυσική χρήση τής γυναίκας, 
άναψαν μέσα τους από την επιθυμία τους ο ένας προς τον άλλον, κάνοντας 
την  ασχημοσύνη,  αρσενικοί  σε  αρσενικούς,  και  απολαμβάνοντας  στον 
εαυτό  τους  την  πρέπουσα  αντιμισθία  τής  πλάνης  τους.  28  Και  καθώς 
αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, ο Θεός τούς παρέδωσε σε 
αδόκιμον νου, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει· 29  επειδή, είναι 
γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία· είναι γεμάτοι 
από φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια·

Ρωμαίους 6:12 Ας μη βασιλεύει, λοιπόν, η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε 
να υπακούτε σ' αυτή σύμφωνα με τις επιθυμίες του·

Ρωμαίους 7:7 Τι θα πούμε, λοιπόν; Ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο· αλλά, 
δεν  γνώρισα  την  αμαρτία,  παρά  διαμέσου  τού  νόμου·  επειδή,  και  την 
επιθυμία δεν τη θα γνώριζα, αν ο νόμος δεν έλεγε: «Μη επιθυμήσεις».

Ρωμαίους  13:9  Δεδομένου  ότι,  το:  «Μη  μοιχεύσεις,  Μη  φονεύσεις,  Μη 
κλέψεις, Μη ψευδομαρτυρήσεις, Μη επιθυμήσεις»,  και κάθε άλλη εντολή, 
συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο τον λόγο, στο: «Θα αγαπάς τον πλησίον 
σου όπως τον εαυτό σου».

Ρωμαίους  13:14  Αλλά, ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό, και μη φροντίζετε 
για τη σάρκα, στο να εκτελείτε τις επιθυμίες της.

1 Κορινθίους 5:10,11 Και όχι γενικά με τους πόρνους τούτου τού κόσμου ή με 
τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες ή τους ειδωλολάτρες· επειδή, τότε, πρέπει 
να  βγείτε  έξω  από  τον  κόσμο.  11  Αλλά,  τώρα  σας  έγραψα,  να  μη 
συναναστρέφεστε, αν κάποιος, που ονομάζεται αδελφός, είναι πόρνος ή 
πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή κακολόγος ή μέθυσος ή άρπαγας·  με τον 
άνθρωπο αυτής τής κατηγορίας ούτε να συντρώγετε·

1  Κορινθίους  6:9,10  Ή, δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη 
βασιλεία τού Θεού;  Μη πλανιέστε·  ούτε πόρνοι  ούτε ειδωλολάτρες ούτε 
μοιχοί ούτε κίναιδοι ούτε αρσενοκοίτες 10 ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες 
ούτε  μέθυσοι  ούτε  κακολόγοι  ούτε  άρπαγες  δεν  θα  κληρονομήσουν  τη 
βασιλεία τού Θεού.

1  Κορινθίους  10:6  Κι αυτά έγιναν παραδείγματα για μας, για να μη είμαστε 
εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επιθύμησαν.

1 Κορινθίους 12:31 Ζητάτε δε με ζήλο τα μεγαλύτερα χαρίσματα· και επιπλέον 
σας δείχνω έναν δρόμο που σε υπερβολικό βαθμό υπερέχει.

1 Κορινθίους 14:39 Ώστε, αδελφοί, ζητάτε με ζήλο το να προφητεύετε, και το 
να μιλάνε με γλώσσες μη το εμποδίζετε.

2  Κορινθίους  9:5  Στοχάστηκα,  λοιπόν,  αναγκαίο,  να  παρακαλέσω  τούς 



αδελφούς  νάρθουν  πρωτύτερα  σε  σας,  και  να  προετοιμάσουν  την 
ελεημοσύνη  σας,  που  είχατε  προϋποσχεθεί,  ώστε  αυτή  να  είναι  έτσι 
έτοιμη, ως ελεημοσύνη, και όχι ως πλεονεξία.

Γαλάτες 5:16-20 Λέω, λοιπόν: Περπατάτε σύμφωνα με το Πνεύμα, και δεν θα 
εκπληρώνετε  την  επιθυμία  τής  σάρκας.  17  Επειδή,  η  σάρκα  επιθυμεί 
ενάντια στο Πνεύμα, και  το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα·  αυτά,  μάλιστα, 
αντιμάχονται  το  ένα  προς  το  άλλο,  ώστε  εκείνα  που  θέλετε,  να  μη  τα 
πράττετε. 18 Αλλά, αν οδηγείστε από το Πνεύμα, δεν είστε κάτω από τον 
νόμο. 19 Είναι δε φανερά τα έργα τής σάρκας·  τα οποία είναι: Μοιχεία, 
πορνεία,  ακαθαρσία,  ασέλγεια,  20  ειδωλολατρεία,  φαρμακεία,  έχθρες, 
φιλονικίες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαπληκτισμοί, διχοστασίες, αιρέσεις,

Γαλάτες  5:24  Και όσοι είναι τού Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα 
πάθη και τις επιθυμίες.

Εφεσίους 2:1-3 Κι εσάς, που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και 
των αμαρτιών, σας ζωοποίησε· 2  μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, 
σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα 
της εξουσίας τού αέρα, του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους τής 
απείθειας·  3  ανάμεσα στους οποίους και  όλοι  εμείς  συναναστραφήκαμε 
κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες τής σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα 
της σάρκας και  των συλλογισμών·  και  ήμαστε από τη φύση μας τέκνα 
οργής, όπως και οι υπόλοιποι.

Εφεσίους 4:19 οι οποίοι καθώς έχουν γίνει αναίσθητοι, παρέδωσαν τον εαυτό 
τους στην ασέλγεια, για να εργάζονται ακόρεστα κάθε ακαθαρσία.

Εφεσίους  4:22-27  να αποβάλετε από πάνω σας τον παλιό άνθρωπο, αυτόν 
κατά την προηγούμενη διαγωγή, που φθείρεται σύμφωνα με τις απατηλές 
επιθυμίες·  23  και  να ανανεώνεστε στο πνεύμα τού νου σας,  24 και  να 
ντυθείτε τον καινούργιο άνθρωπο, που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, με 
δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. 25 Γι' αυτό, αφού απορρίψετε το 
ψέμα,  «μιλάτε αλήθεια κάθε ένας με τον πλησίον του»·  επειδή, είμαστε 
μέλη ο ένας τού άλλου. 26 «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε»· ο ήλιος ας μη 
δύει  ενώ  είστε  ακόμα  στον  παροργισμό  σας·  27  μη  δίνετε  τόπο  στον 
διάβολο.

Εφεσίους  5:3,5  Μάλιστα, πορνεία και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να 
ονομάζεται  ανάμεσά  σας,  όπως  πρέπει  σε  αγίους·  5  Επειδή,  να  ξέρετε 
τούτο,  ότι  κάθε  πόρνος  ή  ακάθαρτος  ή  πλεονέκτης,  που  είναι 
ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομία στη βασιλεία τού Χριστού και Θεού.

Κολοσσαείς  3:5  Νεκρώσετε, λοιπόν, τα μέλη σας που είναι επάνω στη γη: 
Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία, και την πλεονεξία, που είναι 
ειδωλολατρεία·

1  Θεσσαλονικείς  2:5  Επειδή,  ούτε  λόγο κολακείας  μεταχειριστήκαμε  ποτέ, 
καθώςξέρετε, ούτε πρόφαση πλεονεξίας· ο Θεός είναι μάρτυρας.

1  Θεσσαλονικείς  4:3-7  Επειδή, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός 



σας, να απέχετε από την πορνεία· 4 να ξέρει κάθε ένας από σας να κρατάει 
το δικό του σκεύος σε αγιασμό και τιμή· 5 όχι σε πάθος επιθυμίας, όπως 
και τα έθνη, αυτά που δεν γνωρίζουν τον Θεό. 6 Να μη υπερβαίνει κάποιος 
και  αδικεί  τον  αδελφό  του  σ'  αυτό  το  πράγμα·  επειδή,  ο  Θεός  είναι 
εκδικητής  για  όλα  αυτά,  όπως  και  σας  προείπαμε,  και  βεβαιώσαμε  με 
μαρτυρίες. 7 Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε ακαθαρσία, αλλά σε 
αγιασμό.

1 Τιμόθεο 3:3,8 όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής· αλλά, επιεικής, 
άμαχος, αφιλάργυρος· 8  Το ίδιο οι διάκονοι, πρέπει να είναι σεμνοί, όχι 
δίγλωσσοι, όχι δοσμένοι σε πολύ κρασί, όχι αισχροκερδείς,

1 Τιμόθεο 6:9,10 Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό 
και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, που βυθίζουν 
τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. 10 Επειδή, ρίζα όλων των κακών 
είναι  η  φιλαργυρία·  την  οποία  μερικοί,  καθώς  την  ορέχθηκαν, 
αποπλανήθηκαν  από  την  πίστη  και  πέρασαν τον  εαυτό  τους  μέσα  από 
πολλές οδύνες.

2 Τιμόθεο 2:22 Τις δε νεοτεριστικές επιθυμίες αππόφευγέ τες· και επιδίωκε τη 
δικαιοσύνη,  την  πίστη,  την  αγάπη,  την  ειρήνη  μαζί  μ'  εκείνους  που 
επικαλούνται τον Κύριο από καθαρή καρδιά.

2 Τιμόθεο 3:2 επειδή, οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, 
υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,

2 Τιμόθεο 3:6 Επειδή, απ' αυτούς είναι εκείνοι που μπαίνουν μέσα στα σπίτια, 
και  αιχμαλωτίζουν  τα  γυναικάρια,  που  είναι  φορτωμένα  με  αμαρτίες, 
καθώς σέρνονται από διάφορες επιθυμίες,

2 Τιμόθεο 4:3 Επειδή, θάρθει καιρός, όταν δεν θα υποφέρουν την υγιαίνουσα 
διδασκαλία·  αλλά,  θα  συγκεντρώσουν  στον  εαυτό  τους  έναν  σωρό 
δασκάλους,  σύμφωνα με τις  δικές τους επιθυμίες,  για να γαργαλίζονται 
στην ακοή·

Τίτο  2:12 η οποία μάς διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές 
επιθυμίες,  και  να  ζήσουμε  με  σωφροσύνη  και  με  δικαιοσύνη  και  με 
ευσέβεια στον παρόντα αιώνα,

Τίτο  3:3  Επειδή,  ήμασταν  κάποτε  κι  εμείς  ανόητοι,  απειθείς,  πλανώμενοι, 
καθώς ήμασταν δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές, ζώντας μέσα σε 
κακία και φθόνο, μισητοί και μισώντας ο ένας τον άλλον.

Εβραίους  13:5  Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος·  αρκείστε στα παρόντα· 
επειδή, αυτός είπε: «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω»·

Ιακώβου  1:14,15  Πειράζεται,  όμως, κάθε ένας, από τη δική του επιθυμία, 
καθώς παρασύρεται και δελεάζεται. 15 Έπειτα, η επιθυμία, αφού συλλάβει, 
γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, μόλις εκτελεστεί, γεννάει τον θάνατο.

Ιακώβου  4:1-5  ΑΠΟ πού προέρχονται  οι  πόλεμοι και  οι  διαμάχες ανάμεσά 
σας; Όχι από εδώ, από τις ηδονές σας, οι οποίες αντιμάχονται μέσα στα 
μέλη σας;  2  Επιθυμείτε,  και  δεν έχετε·  φονεύετε  και  φθονείτε,  και  δεν 



μπορείτε να επιτύχετε·  μάχεστε και πολεμάτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν 
ζητάτε. 3 Ζητάτε, και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή πρόθεση, για να 
δαπανήσετε στις ηδονές σας.  4 Μοιχοί  και  μοιχαλίδες,  δεν ξέρετε ότι  η 
φιλία τού κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό; Όποιος, λοιπόν, θελήσει να 
είναι φίλος τού κόσμου, γίνεται εχθρός τού Θεού. 5 Ή νομίζετε ότι μάταια 
λέει η γραφή: Προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα, που κατοίκησε μέσα σας;

1  Πέτρου  1:14  ως  παιδιά  υπακοής,  χωρίς  να  συμμορφώνεστε  με  τις 
προηγούμενες  επιθυμίες,  που  είχατε  εν  αγνοία  σας·  15  αλλά,  καθώς 
εκείνος που σας κάλεσε είναι άγιος, έτσι κι εσείς να γίνετε άγιοι σε κάθε 
διαγωγή·

1  Πέτρου  2:11  Αγαπητοί,  σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπίδημους, να 
απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες αντιμάχονται ενάντια στην 
ψυχή·

1 Πέτρου 4:2-4 για να ζήσετε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στη σάρκα, όχι πλέον 
στις  επιθυμίες  των  ανθρώπων,  αλλά  στο  θέλημα  του  Θεού.  3  Επειδή, 
αρκετός  είναι  σε  μας  ο  περασμένος  καιρός  τού  βίου,  όταν  πράξαμε  το 
θέλημα  των  εθνών,  καθώς  περπατήσαμε  σε  ασέλγειες,  επιθυμίες, 
οινοποσίες, γλεντοκόπια, συμπόσια και αθέμιτες ειδωλολατρείες· 4 και γι' 
αυτό  παραξενεύονται,  που  εσείς  δεν  συντρέχετε  μαζί  τους  στο  ίδιο 
ξεχείλισμα της ασωτίας, και σας βλασφημούν·

2  Πέτρου  1:4  διαμέσου των οποίων δωρήθηκαν σε μας οι πιο μεγάλες και 
πολύτιμες  υποσχέσεις,  ώστε  διαμέσου  αυτών  να  γίνετε  κοινωνοί  θείας 
φύσης, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά, που υπάρχει μέσα στον κόσμο, 
διαμέσου τής επιθυμίας.

2  Πέτρου  2:3  Και θα σας εμπορευθούν με πλαστά λόγια, χάρη πλεονεξίας· 
των  οποίων  η  καταδίκη,  από  τον  παλιό  καιρό,  δεν  μένει  αργή,  και  η 
απώλειά τους δεν νυστάζει.

2  Πέτρου  2:9-19  ο  Κύριος  ξέρει  να  ελευθερώνει  από  τον  πειρασμό  τούς 
ευσεβείς, τους δε άδικους να τους διατηρεί για την ημέρα τής κρίσης, ώστε 
να  τιμωρούνται·  10  μάλιστα,  κι  αυτούς  που  ακολουθούν  πίσω από  τη 
σάρκα  με  επιθυμία  ακαθαρσίας,  και  καταφρονούν  την  εξουσία·  είναι 
τολμητές, αυθάδεις, δεν τρέμουν βλασφημώντας τα αξιώματα· 11  ενώ, οι 
άγγελοι,  καίτοι  είναι  μεγαλύτεροι  σε  ισχύ  και  δύναμη,  δεν  φέρνουν 
εναντίον τους βλάσφημη κρίση μπροστά στον Κύριο. 12 Αυτοί, όμως, σαν 
τα φυσικά άλογα ζώα, γεννημένα για κυρίευση και φθορά, βλασφημούν 
για  πράγματα  που  αγνοούν,  και  θα  καταφθαρούν  μέσα  στη  δική  τους 
φθορά,  13 και  θα πάρουν τον μισθό τής αδικίας  τους·  στοχάζονται  για 
ηδονή  την  καθημερινή  απόλαυση,  είναι  κηλίδες  και  ψεγάδια,  ζουν 
απολαυστικά μέσα στις  απάτες  τους,  συμποσιάζουν μαζί  σας·  14  έχουν 
μάτια  γεμάτα  από  μοιχεία,  και  χωρίς  να  σταματούν  από  την  αμαρτία· 
δελεάζουν αστήρικτες ψυχές, έχουν την καρδιά γυμνασμένη σε πλεονεξίες, 
είναι παιδιά κατάρας· 15  αφού άφησαν τον ίσιο δρόμο, πλανήθηκαν, και 



ακολούθησαν τον δρόμο τού Βαλαάμ, του γιου τού Βοσόρ, που αγάπησε 
τον μισθό τής αδικίας· 16 ελέγχθηκε, όμως, για τη δική του παρανομία· ένα 
άφωνο  υποζύγιο,  που  μίλησε  με  φωνή  ανθρώπου,  εμπόδισε  την 
παραφροσύνη τού προφήτη. 17 Αυτοί είναι άνυδρες πηγές, σύννεφα που 
παρασύρονται  από  ανεμοστρόβιλο,  για  τους  οποίους  το  πυκνό  σκοτάδι 
φυλάγεται  στον  αιώνα.  18  Επειδή,  μιλώντας  υπερήφανα  λόγια 
ματαιότητας,  με  τις  επιθυμίες  τής  σάρκας,  με  τις  ασέλγειες,  δελεάζουν 
εκείνους οι οποίοι πραγματικά απέφυγαν αυτούς που ζουν μέσα σε πλάνη· 
19  οι  οποίοι  τούς  υπόσχονται  ελευθερία,  ενώ οι  ίδιοι  είναι  δούλοι  τής 
διαφθοράς· δεδομένου ότι, από όποιον κάποιος πέφτει νικημένος, γίνεται 
και δούλος του.

2  Πέτρου  3:3  γνωρίζοντας πρώτα τούτο,  ότι  στις έσχατες ημέρες θάρθουν 
εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες·

1  Ιωάννη  2:15-17 Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε  αυτά που υπάρχουν μέσα 
στον  κόσμο.  Αν κάποιος  αγαπάει  τον  κόσμο,  η  αγάπη τού Πατέρα δεν 
υπάρχει μέσα σ' αυτόν· 16  επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η 
επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, 
δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. 17 Και ο κόσμος 
παρέρχεται και η επιθυμία του· εκείνος, όμως, που πράττει το θέλημα του 
Θεού, μένει στον αιώνα.

Ιούδα 1:11 Αλλοίμονο σ' αυτούς·  επειδή, περπάτησαν στον δρόμο τού Κάιν, 
και για χάρη μισθού ξεχύθηκαν στην πλάνη τού Βαλαάμ, και απολέστηκαν 
στην αντιλογία τού Κορέ.

Ιούδα 1:15-19 για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους, και να ελέγξει όλους τούς 
ασεβείς απ' αυτούς, για όλα τα έργα τής ασέβειάς τους, που έπραξαν, και 
για όλα τα σκληρά λόγια, που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς αμαρτωλοί. 
16 Αυτοί είναι γογγυστές, μεμψίμοιροι, που περπατούν σύμφωνα με τις 
επιθυμίες  τους·  και  το  στόμα  τους  μιλάει  υπερήφανα,  και  κολακεύουν 
πρόσωπα  για  χάρη  ωφέλειας.  17  Αλλά,  εσείς,  αγαπητοί,  θυμηθείτε  τα 
λόγια που από πριν έχουν ειπωθεί από τους αποστόλους τού Κυρίου μας 
Ιησού  Χριστού,  18  ότι,  σας  έλεγαν  πως,  «στον  έσχατο  καιρό  θάρθουν 
εμπαίκτες,  οι  οποίοι  θα  περπατούν  σύμφωνα  με  τις  ασεβείς  επιθυμίες 
τους».  19  Αυτοί  είναι  εκείνοι  που  αποχωρίζουν  τον  εαυτό  τους,  είναι 
άνθρωποι ζωώδεις, οι οποίοι Πνεύμα δεν έχουν.

Αποκάλυψη 18:14 Και τα οπωρικά τής επιθυμίας τής ψυχής σου έφυγαν από 
σένα, και όλα τα παχιά και τα λαμπερά έφυγαν από σένα, και δεν θα τα 
βρεις πλέον.
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