
K  ívánsága   Írás - Lust  

2 Mózes 15:9 Az ellenség monda: Űzöm, utólérem őket, zsákmányt osztok, 
bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom.

2  Mózes 18:21 És szemelj  ki magad az egész nép közűl derék, istenfélő 
férfiakat,  igazságos  férfiakat,  a  kik  gyűlölik  a  haszonlesést  és  tedd 
közöttük  előljárókká,  ezeredesekké,  századosokká,  ötvenedesekké  és 
tizedesekké.

2 Mózes 20:14 Ne paráználkodjál.
2  Mózes 20:17  Ne  kívánd  a  te+felebarátodnak  házát.  Ne  kívánd  a  te 

felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se 
szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

4 Mózes 11:4 De a gyülevész nép, a mely köztök vala, kívánságba esék, és 
Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk 
húst ennünk?

5 Mózes 5:21 És ne kívánd a te felebarátodnak feleségét; és ne áhítsd a te 
felebarátodnak házát, szántóföldét; se szolgáját, se szolgálóleányát, se 
ökrét, se szamarát és semmit, a mi a te felebarátodé.

5  Mózes 12:20 Mikor  az  Úr,  a  te  Istened  kiszélesíti  a  te  határodat,  a 
miképen igérte vala néked, és ezt mondod: Húst ehetném! mivelhogy a 
te lelked húst  kíván enni:  egyél  húst  a te lelkednek teljes kívánsága 
szerint.

5 Mózes 12:22 Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonynyal hál, 
ők mindketten is meghaljanak: a férfi, +a ki az asszonynyal hált, és az 
asszony is. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.

Józsué 7:21  Láték  ugyanis  a  zsákmány  közt  egy  jó  babiloni  köntöst, 
kétszáz  siklus  ezüstöt  és  egy  arany  vesszőt,  a  melynek  súlya  ötven 
siklus vala, és megkivántam ezeket, és elvevém ezeket, és ímé elrejtve 
vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.

Zsoltárok 10:3 Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kivánságával, és a 
fösvény megveti és szidja az Urat.

Zsoltárok 78:18 És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az 
ő kivánságuk szerint.

Zsoltárok 78:30  Még  fel  sem  hagytak  a  kivánságukkal;  az  étel  még  a 
szájukban vala:

Zsoltárok 81:13,14  Oh,  ha  az  én  népem hallgatna  reám,  s  Izráel  az  én 
utaimon járna!

Zsoltárok 106:14 Epekedés epeszté  őket  a  pusztában,  és próbára  tevék 
Istent a sivatagon.

Zsoltárok 119:36  Hajtsd  szívemet  a  te  bizonyságaidhoz,  és  ne  a 



telhetetlenségre.
Példabeszédek 1:19  Ilyen  az  útja  minden  kapzsi  embernek:  gazdájának 

életét veszi el.
Példabeszédek 6:25 Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon 

téged szemöldökeivel;
Példabeszédek 15:27  Megháborítja  az  ő  házát,  a  ki  követi  a 

telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.
Példabeszédek 21:25,26 A  restnek kivánsága megemészti  őt;  mert  az  ő 

kezei nem akarnak dolgozni. 26 Egész nap kivánságtól gyötretik; az igaz 
pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát.

Példabeszédek 28:16 Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is; 
de a ki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait.

Ézsaiás 56:11  És  ez  ebek  telhetetlenek,  nem  tudnak  megelégedni, 
pásztorok  ők,  a  kik  nem tudnak  vigyázni;  mindnyájan a  magok útára 
tértek, kiki nyeresége után, mind együtt!

Ézsaiás 57:17  Mert  a  telhetetlenségnek  vétkéért  haragudtam  meg,  és 
megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, 
szíve útjában járt.

Jeremiás 6:13  Mert  kicsinyeiktől  fogva  nagyjaikig  mindnyájan 
telhetetlenségnek adták magokat; a prófétától fogva a papig mindnyájan 
csalárdságot űznek.

Jeremiás 22:17 De a te szemeid és szíved csak a te nyereségedre vágynak, 
és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére.

Jeremiás 51:13 Oh te, a ki lakozol a nagy vizek mellett, a kinek kincsed 
temérdek, eljött a te véged és a te rablásod határa!

Ezékiel 6:9  Akkor  megemlékeznek  én  rólam menekültjeitek  a  pogányok 
közt,  kik  közé fogságba vitetének,  mert  megtörtem parázna szívöket, 
mely  tőlem  elszakadt,  és  bálványaikkal  paráználkodó  szemeiket,  és 
megundorodnak önmagok előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek 
minden útálatosságuk szerint;

Ezékiel 14:4,5 Ezokáért szólj velök, és mondjad nékik: Ezt mondja az Úr 
Isten: Valaki az Izráel házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének 
botránkozását teszi orczái elé, és megy a prófétához: én, az Úr felelek 
meg  annak  énmagam  által  bálványainak  sokasága  miatt; 5  Hogy 
megragadjam  Izráel  házát  az  ő  szívökben,  a  kik  elfordultak  tőlem 
bálványaik miatt mindnyájan.

Ezékiel 22:12  Ajándékokat  vettek  fel  benned  a  vérontásra,  uzsorát  és 
kamatot szedtél, s nyerekedtél felebarátaidon csalárdsággal, s én rólam 
elfelejtkeztél, ezt mondja az Úr Isten.

Ezékiel 33:31 És eljőnek hozzád, a hogy a nép össze szokott jőni, s oda 
ülnek  elődbe,  mint  az  én  népem,  és  hallgatják  beszédidet,  de  nem 



cselekeszik,  hanem  szerelmeskedő  énekként  veszik  azokat  ajkokra, 
+szívök pedig nyereség után jár.

Hóseás 4:12 Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálczája mond néki 
jövendőt; mert a fajtalanság+lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő 
Istenök megett.

Hóseás 5:4 Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, 
mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.

Mikeás 2:2 Megkívánják a mezőket és elrabolják, és a házakat és elszedik; 
és  nyomorgatják  a  gazdát,  és  az  ő  házanépét  az  embert  és  az  ő 
örökségét!

Náhum 3:4 A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternője 
miatt,  a  ki  népeket  ejtett  meg  paráznaságával,  és  nemzetségeket 
bűbájaival:

Habakuk  2:9  Jaj  annak,  a  ki  bűnös  szerzeményt  szerez  házának,  hogy 
magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma 
elől.

Máté 5:28  Én  pedig  azt  mondom  néktek,  hogy  valaki  asszonyra  tekint 
gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.

Mark 4:19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok 
kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.

Márk 7:22  Lopások,  telhetetlenségek,  gonoszságok,  álnokság, 
szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:

Lukács 3:14  És  megkérdék  őt  a  vitézek  is,  mondván:  Hát  mi  mit 
cselekedjünk?  És  monda  nékik:  Senkit  se  háborítsatok,  se  ne 
patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.

Lukács 12:15  Monda  azért  nékik:  Meglássátok,  hogy  eltávoztassátok  a 
telhetetlenséget;  mert  nem  a  vagyonnal  való  bővölködésben  van  az 
embernek az ő élete.

Lukács 16:14 Hallák pedig mindezeket a farizeusok is,  kik pénzszeretők 
valának; és csúfolák őt.

János 8:44 Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait 
akarjátok  teljesíteni.  Az  emberölő  volt  kezdettől  fogva,  és  nem 
állott+meg  az  igazságban,  mert  nincsen  ő  benne  igazság.  Mikor 
hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Apostolok  20:33  Senkinek  ezüstjét,  vagy  aranyát,  vagy  ruháját  nem 
kívántam:

Rómaiakhoz 1:24-29 Annakokáért  adta  is  őket  az  Isten  szívök 
kivánságaiban  tisztátalanságra,  hogy  egymás  testét  megszeplősítsék; 
25 Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett 
dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett,  a  ki  mind örökké 
áldott. Ámen. 26 Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; 



mert  az  ő  asszonynépeik  is  elváltoztatták  a  természet  folyását 
természetellenesre: 27  Hasonlóképen  a  férfiak  is  elhagyván  az 
asszonynéppel  való  természetes  élést,  egymásra  gerjedtek 
bujaságukban,  férfiak  férfiakkal  fertelmeskedvén,  és  az  ő 
tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban. 28 És a miképen 
nem  méltatták  az  Istent  arra,  hogy  ismeretökben  megtartsák, 
azonképen  oda  adták  őket  az  Isten  méltatlan  gondolkozásra,  hogy 
illetlen dolgokat cselekedjenek; 29 A kik teljesek minden hamissággal, 
paráznasággal,  gonoszsággal,  kapzsisággal,  rosszasággal;  rakvák, 
írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;

Rómaiakhoz 6:12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy 
engedjetek néki az ő kívánságaiban:

Rómaiakhoz 7:7 Mit  mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol  legyen:  sőt 
inkább  a  bűnt  nem  ismertem,  hanem  csak  a  törvény  által;  mert  a 
kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

Rómaiakhoz 13:9  Mert  ez:  Ne  paráználkodjál,  ne  ölj,  ne  orozz,  hamis 
tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, 
ebben  az  ígében  foglaltatik  egybe:  Szeressed  felebarátodat  mint 
temagadat.

Rómaiakhoz 13:14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet 
ne tápláljátok a kívánságokra.

1  Korintusi 5:10,11 De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, 
vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e 
világból  mennetek. 11  Most  azért  azt  írom  néktek,  hogy  ne 
társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy 
bálványimádó,  vagy  szidalmazó,  vagy  részeges,  vagy  ragadozó.  Az 
ilyennel még együtt se egyetek.

1  Korintusi 6:9,10 Avagy  nem  tudjátok-é,  hogy  igazságtalanok  nem 
örökölhetik  Istennek  országát?  Ne  tévelyegjetek;  se  paráznák,  se 
bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, 10 Se 
lopók,  se telhetetlenek,  se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók 
nem örökölhetik az Isten országát.

1  Korintusi 10:6 Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz 
dolgokat, a miképen azok kívántak.

1  Korintusi 12:31  Igyekezzetek  pedig  a  hasznosabb  ajándékokra.  És 
ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek.

1 Korintusi 14:39 Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken 
szólást se tiltsátok.

2  Korintusi 9:5  Szükségesnek véltem azért  utasítani  az atyafiakat,  hogy 
előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti  előre megígért 
adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem mint 



ragadomány.
Galatákhoz 5:16-20 Mondom  pedig,  Lélek  szerint  járjatok,  és  a  testnek 

kívánságát véghez ne vigyétek. 17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a 
lélek  pedig  a  test  ellen;  ezek  pedig  egymással  ellenkeznek,  hogy  ne 
azokat  cselekedjétek,  a  miket  akartok. 18  Ha  azonban  a  Lélektől 
vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. 19 A testnek cselekedetei 
pedig  nyilvánvalóak,  melyek  ezek:  házasságtörés,  paráznaság, 
tisztátalanság,  bujálkodás. 20  Bálványimádás,  varázslás, 
ellenségeskedés,  versengések,  gyűlölködések,  harag,  patvarkodások, 
viszszavonások, pártütések,

Galatákhoz 5:24 A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival 
és kívánságaival együtt.

Efézusiakhoz 2:1-3 Titeket  is  megelevenített,  a  kik  holtak  valátok  a  ti 
vétkeitek és bűneitek miatt, 2 Melyekben jártatok egykor e világ folyása 
szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, 
mely  most  az  engedetlenség  fiaiban  munkálkodik; 3  A  kik  között 
forgolódtunk  egykor  mi  is  mindnyájan  a  mi  testünk  kívánságaiban, 
cselekedvén  a  testnek  és  a  gondolatoknak  akaratját,  és  természet 
szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:

Efézusiakhoz 4:19  Kik  erkölcsi  érzés  nélkül,  önmagukat  a  bujálkodásra 
adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.

Efézusiakhoz 4:22-27 Hogy  levetkezzétek  ama  régi  élet  szerint  való  ó 
embert,  mely  meg  van  romolva  a  csalárdság  kívánságai  miatt; 23 
Megújuljatok  pedig  a  ti  elméteknek  lelke  szerint, 24  És  felöltözzétek 
amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos 
szentségben. 25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki 
az  ő  felebarátjával:  mert  egymásnak  tagjai  vagyunk. 26  Ám 
haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon; 
27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.

Efézusiakhoz 5:3  Paráznaság  pedig  és  akármely  tisztátalanság  vagy 
fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;

Efézusiakhoz  5:5  Mert  azt  jól  tudjátok,  hogy  egy  paráznának  is,  vagy 
tisztátalannak,  vagy  fösvénynek,  ki  bálványimádó,  nincs  öröksége  a 
Krisztusnak és Istennek országában.

Kolosséiakhoz 3:5  Öldököljétek  meg  azért  a  ti  földi  tagjaitokat, 
paráznaságot,  tisztátalanságot,  bujaságot,  gonosz  kívánságot  és  a 
fösvénységet, a mi bálványimádás;

1  Tesszalonika 2:5 Mert  sem hízelkedő beszéddel,  a mint  tudjátok,  sem 
telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság;

1 Tesszalonika 4:3-7 Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy 
magatokat  a  paráznaságtól  megtartóztassátok; 4  Hogy  mindenitek 



szentségben  és  tisztességben  tudja  bírni  a  maga  edényét, 5  Nem 
kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; 6 
Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő 
atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk 
néktek  és  bizonyságot  tettünk. 7  Mert  nem  tisztátalanságra,  hanem 
szentségre hívott el minket az Isten.

1  Timóteushoz 3:3 Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó 
hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó

1 Timóteushoz 3:8 Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, 
nem  kétnyelvűek,  nem  sok  borivásba  merültek,  nem  rút  nyereségre 
vágyók;

1 Timóteushoz 6:9,10 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg 
tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket 
veszedelembe és romlásba merítik. 10 Mert minden rossznak gyökere a 
pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, 
és magokat általszegezték sok fájdalommal.

2 Timóteushoz 2:22 Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed 
az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a 
kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

2  Timóteushoz 3:2 Mert  lesznek  az  emberek  magukat  szeretők, 
pénzsóvárgók,  kérkedők,  kevélyek,  káromkodók,  szüleik  iránt 
engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,

2  Timóteushoz  3:6  Mert  ezek  közül  valók  azok,  a  kik  betolakodnak  a 
házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól 
űzött asszonykákat,

2  Timóteushoz 4:3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem 
szenvedik,  hanem  a  saját  kívánságaik  szerint  gyűjtenek  magoknak 
tanítókat, mert viszket a fülök;

Titushoz 2:12 A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget 
és  a  világi  kivánságokat,  mértékletesen,  igazán  és  szentül  éljünk  a 
jelenvaló világon:

Titushoz 3:3  Mert  régenten  mi  is  esztelenek,  engedetlenek,  tévelygők, 
különböző  kívánságoknak  és  gyönyöröknek  szolgái,  gonoszságban  és 
irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.

Zsidókhoz 13:5  Fösvénység  nélkül  való  legyen  a  magatok  viselete; 
elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert ő mondotta: Nem hagylak el, 
+sem el nem távozom tőled;

Jakab 1:14,15 Hanem mindenki  kísértetik,  a  mikor  vonja  és  édesgeti  a 
tulajdon kívánsága. 15 Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn 
pedig teljességre jutván halált nemz.

Jakab 4:1-5 Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a 



ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek? 2 Kívántok 
valamit, én nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek 
meg;  harczoltok  és  háborúskodtok;  és  nincsen  semmitek,  mert  nem 
kéritek. 3  Kéritek,  de  nem  kapjátok,  mert  nem  jól  kéritek,  hogy 
gerjedelmeitekre  költsétek  azt. 4  Parázna  férfiak  és  asszonyok,  nem 
tudjátok-é,  hogy a  világ  barátsága ellenségeskedés az  Istennel?  A ki 
azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. 5 Vagy azt 
gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a lélek, a 
mely bennünk lakozik?

1  Péter 1:14  Mint  engedelmes  gyermekek  ne  szabjátok  magatokat  a  ti 
előbbi  kívánságaitokhoz,  a  melyek  tudatlanságotok  alatt  voltak 
bennetek;

1  Péter 2:11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, 
tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek 
ellen vitézkednek;

1 Péter 4:2-4 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata 
szerint  éljétek  a  testben  hátralevő  időt. 3  Mert  elég  nékünk,  hogy 
életünk  elfolyt  idejében  pogányok  akaratát  cselekedtük,  járván 
feslettségekben,  kívánságokban,  részegségekben,  dobzódásokban, 
ivásokban és undok bálványimádásokban. 4 A mi miatt csudálkoznak, 
hogy  nem  futtok  velök  együtt  a  kicsapongásnak  ugyanabba  az 
áradatába, szitkozódván.

2  Péter 1:4 A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott 
meg  bennünket;  hogyazok  által  isteni  természet  részeseivé  legyetek, 
kikerülvén a+romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

2  Péter 2:3  És a  telhetetlenség  miatt  költött  beszédekkel  vásárt  űznek 
belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk 
nem szunnyad.

2 Péter 2:9-19 Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a 
gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. 10 Főképen 
pedig azokat, a kik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és 
a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, akik a 
méltóságokat káromolni  nem+rettegnek: 11 Holott  az  angyalok,  a  kik 
erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt 
káromló ítéletet. 12 De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek 
megfogatásra  és  elpusztításra  valók,  azokat,  a  miket  nem ismernek, 
káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni, 13 Megkapván 
gonoszságuk  díját,  mint  a  kik  gyönyörűségnek  tartják  a  naponkénti 
dobzódást;  undokságok  és  fertelmek,  a  kik  kéjelegnek  az  ő 
csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek; 14 A kiknek szemei 
paráznasággal  telvék,  bűnnel  telhetetlenek;  elhitetik  az  állhatatlan 



lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei; 15 A kik 
elhagyván  az  egyenes  útat,  eltévelyedtek,  követvén  Bálámnak,  Bosor 
fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte. 16 De megfeddetett az ő 
törvénytelenségéért:  egy  igavonó  néma  állat  emberi  szóval  szólván, 
megakadályozta a próféta esztelenségét. 17 Ezek víztelen kútfők, széltől 
hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. 
18  Mert  hiábavalóság  kevély  szavait  szólván,  testi  kívánsággal, 
bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben 
élőktől, 19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság 
szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.

2  Péter 3:3  Tudván  először  azt,  hogy  az  utolsó  időben  csúfolkodók 
támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,

1  János 2:15-17 Ne  szeressétek  a  világot,  se  azokat,  a  mik  a  világban 
vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. 
16 Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek 
kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 
17  És  a  világ  elmúlik,  és  annak  kívánsága  is;  de  a  ki  az  Isten 
akaratát+cselekszi, megmarad örökké.

Júdás 1:11  Jaj  nékik!  mert  a  Kain  útján  indultak  el,  és+a  Bálám 
tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el.

Júdás 1:15-19 Hogy  ítéletet  tartson  mindenek  felett,  és  feddőzzék 
mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden 
cselekedetéért,  amelyekkel  istentelenkedtek,  és  minden  kemény 
beszédért,  a  melyet  az  istentelen  bűnösök  szóltak  ő  ellene. 16  Ezek 
zúgolódók,  panaszolkodók,  a  magok  kívánságai  szerint  járók;  szájok 
kevélységet  szól,  haszonlesésből  személyimádók. 17  Ti  azonban, 
szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi 
Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. 18 Mert azt mondták néktek, 
hogy  az  utolsó  időben  lesznek  csúfolódók,  a  kik  az  ő  istentelen 
kívánságai szerint járnak. 19 Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, 
kikben nincsen Szent Lélek.

Jelenések 18:14 És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, 
és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg 
nem találod.

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