
P  ożądał   Pismo - Lust  

2  Mojzeszowa  15:9  Mówił  nieprzyjaciel:  Będę  gonił,  dogonię; 
będę dzielił  łupy; nasyci się ich dusza moja, dobędę miecza 
mojego, wygładzi je ręka moja.

2  Mojzeszowa 18:21  Ty  też  upatrz  ze  wszystkiego  ludu  męże 
stateczne,  bojące  się  Boga,  męże prawdomówne,  którzy  by 
nienawidzili  łakomstwa,  a  postanów  z  nich  przełożone, 
tysiączniki, setniki, pięćdziesiątniki i dziesiątniki.

2 Mojzeszowa 20:14,17 Nie będziesz cudzołożył. 17 Nie będziesz 
pożądał  domu  bliźniego  twego,  ani  będziesz  pożądał  żony 
bliźniego  twego,  ani  sługi  jego,  ani  dziewki  jego,  ani  wołu 
jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.

4 Mojzeszowa  11:4  A  lud  pospolity,  który  był  między  nimi, 
chciwością wielką zjęty odwracał  się;  i  płakali  też  synowie 
Izraelscy, mówiąc: Któż nas nakarmi mięsem?

5 Mojzeszowa 5:21 Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, 
ani będziesz pożądał domu bliźniego twego, roli jego, i sługi 
jego,  i  służebnicy jego,  wołu jego,  i  osła jego,  i  wszystkich 
rzeczy, które są bliźniego twego.

5 Mojzeszowa 12:20,22 Gdy  rozszerzy  Pan,  Bóg  twój,  granicę 
twoję, jakoć powiedział, i rzekłbyś: Będę jadł mięso, przeto że 
pożąda dusza twoja jeść mięsa; według wszystkiej żądności 
duszy twojej będziesz jadł mięso. 22 Jeźliby kto znalezion był, 
obcujący z niewiastą, mającą męża, tedy niech umrą oboje, 
mąż,  który  obcował  z  cudzą  żoną,  i  ona  niewiasta;  tak 
odejmiesz złe z Izraela.

Jozuego 7:21 Widziałem między łupy płaszcz babiloński  jeden, 
piękny,  i  dwieście  syklów  srebra,  i  pręt  złoty  jeden, 
pięćdziesiąt syklów ważący, i pożądałem tego, i wziąłem to, a 
oto, te rzeczy są zakopane w ziemi, w pośród namiotu mego, a 
srebro pod niemi.

Psalmów 10:3 Bo się chlubi niezbożnik w pożądliwościach duszy 
swojej, a łakomy błogosławi sobie a draźni Pana.

Psalmów 78:18 I kusili  Boga w sercu swem, żądając pokarmu 



według lubości swojej.
Psalmów 78:30 A gdy jeszcze nie wypełnili  żądości  swej,  gdy 

jeszcze pokarm był w ustach ich:
Psalmów 81:13  Przetoż  puściłem  ich  za  żądzami  serca  ich,  i 

chodzili za radami swemi.
Psalmów 106:14 Ale zdjęci będąc chciwością na puszczy, kusili 

Boga na pustyniach.
Psalmów 119:36 Nakłoń serce moje do świadectw twoich, a nie 

do łakomstwa.
Przypowiesci 1:19 Takieć są ścieszki każdego czyhającego na 

zysk, który duszę pana swego odbiera.
Przypowiesci 6:25 Nie pożądaj piękności jej w sercu twojem, a 

niech cię nie łowi powiekami swemi.
Przypowiesci  15:27  Kto  chciwie  naśladuje  łakomstwa, 

zamięszanie czyni w domu swoim; ale kto ma w nienawiści 
dary, będzie żył.

Przypowiesci  21:25,26 Leniwego  żądość  zabija;  bo  ręce  jego 
robić  nie  chcą. 26  Każdego  dnia  pała  pożądliwością;  ale 
sprawiedliwy udziela, a nie szczędzi.

Przypowiesci 28:16 Książę bezrozumny wielkim jest drapieżcą: 
ale kto nienawidzi łakomstwa, przedłuży dni swoje.

Izajasza  56:11  A  są  psami  obżartemi,  nie  mogą  się  nigdy 
nasycić; sami się pasąc nie umieją nauczać. Wszyscy się za 
drogą  swoją  udali,  każdy  za  łakomstwem  swojem  z  strony 
swej, mówiąc:

Izajasza  57:17  Dla  nieprawości  łakomstwa jego  rozgniewałem 
się, a uderzyłem go; ukryłem się, a rozgniewałem się, przeto, 
że odpornym będąc, poszedł drogą serca swego.

Jeremiasza  6:13  Zaiste,  od  najmniejszego  z  nich  aż  do 
największego z  nich,  wszyscy  się  udali  za  łakomstwem;  od 
proroka aż do kapłana, wszyscy zgoła bawią się kłamstwem.

Jeremiasza 22:17 Ale oczy twoje i serce twoje nie szuka jedno 
łakomstwa swego, i  abyś krew niewinną wylewał,  a gwałt i 
krzywdę czynił.

Jeremiasza 51:13 O ty, który mieszkasz nad wodami wielkiemi! o 
bogaty  w  skarby!  przyszedł  koniec  twój,  kres  łakomstwa 



twego.
Ezechiela 6:9 I wspomną na mię, którzy z was zachowani będą 

między narodami, u krórych będą w pojmaniu, żem ubolewał 
nad sercem ich wszetecznem, które odstąpiło odemnie, i nad 
oczyma  ich,  które  nierząd  płodziły,  chodząc  za  plugawemi 
bałwanami swojemi: i  omierzną sami sobie dla złości,  które 
czynili we wszystkich obrzydliwościach swoich.

Ezechiela 14:4,5 Dlategoż powiedz im, i mów do nich: Tak mówi 
panujący Pan: Ktokolwiek z domu Izraelsiego położył plugawe 
bałwany swoje w sercu swojem, a nieprawość, która mu jest 
ku obrażeniu,  położył  przed twarzą swoją,  a  przyszedłby  do 
proroka, Ja Pan odpowiem temu, który przyjdzie, o mnóstwie 
plugawych  bałwanów jego. 5  Abym ułapał  dom Izraelski  w 
sercu ich, że się odwrócili odemnie od plugawych bałwanów 
swoich wszyscy zgoła.

Ezechiela 22:12 Podarki biorą w tobie na wylewanie krwi; lichwę 
i płat bierzesz, a zysku szukasz z uciskiem bliźniego swego, a 
na mię zapominasz, mówi panujący Pan.

Ezechiela 33:31 I schodzą się do ciebie, tak, jako się schodzi lud, 
i siadają przed obliczem twojem, jako lud mój, i słuchają słów 
twoich,  ale  ich  nie  czynią;  a  choć  je  sobie  usty  swemi 
smakują,  wszakże za szkaradnym zyskiem swoim serce ich 
chodzi.

Ozeasza  4:12  Lud  mój  drewna  swego  się  pyta,  a  kij  jego 
odpowiada mu; bo ich duch wszeteczeństwa w błąd prowadzi, 
aby nierząd płodzili, odstępując od Boga swego.

Ozeasza 5:4 Nie mają się do tego,  aby się nawrócili  do Boga 
swego, przeto, że duch wszeteczeństwa jest w pośrodku nich, 
a Pana nie poznali.

Micheasza  2:2  Pożądają  pól,  i  wydzierają;  także  i  domów,  i 
odejmują; a tak przewodzą gwałt nad mężem i domem jego, 
nad każdym mężem i nad dziedzictwem jego.

Hahuma  3:4  Dla  wielkości  wszeteczeństw  nierządnicy 
rozkosznej, która się bawiła czarami, a zaprzedawała narody 
wszeteczeństwami swemi, i ludzi gusłami swemi.

Habakuka  2:9  Biada  temu,  który  łakomie  szuka  zysku 



szkaradnego domowi swemu,  aby  wystawił  wysoko gniazdo 
swoje, a tak uszedł z mocy złego!

Mateusza 5:28 Aleć Ja wam powiadam: Iż każdy, który patrzy na 
niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w 
sercu swojem.

Marka 4:19 Ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw, 
i  pożądliwości  innych  rzeczy,  wszedłszy  zaduszają  słowo,  i 
staje się bez pożytku.

Marka 7:22 Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko 
złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.

Lukasza 3:14 Pytali go też i żołnierze, mówiąc: A my cóż czynić 
będziemy? I rzekł do nich: Nikomu gwałtu nie czyńcie, i nikogo 
nie potwarzajcie, a przestawajcie na żołdzie waszym.

Lukasza  12:15  I  rzekł  do  nich:  Patrzcie,  a  strzeżcie  się 
łakomstwa,  gdyż  nie  w  tem,  że  kto  ma  obfite  majętności, 
żywot jego zależy.

Lukasza  16:14  A  słuchali  tego  wszystkiego  i  Faryzeuszowie, 
którzy byli łakomi, i naśmiewali się z niego.

Jana 8:44 Wyście z  ojca dyjabła i  pożądliwości  ojca waszego 
czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie 
nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z 
swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

DziejeApostolskie  20:33  Srebra  albo  złota,  albo  szaty  nie 
pożądałem od nikogo.

Rzymian 1:24-29 A przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich 
ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą, 25 Jako te, 
którzy  odmienili  prawdę  Bożą  w  kłamstwo  i  chwalili 
stworzenie, i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest 
błogosławiony  na  wieki.  Amen. 26  Dlatego  podał  je  Bóg  w 
namiętności  sromotne,  gdyż  i  niewiasty  ich  odmieniły 
używanie  przyrodzone  w  ono,  które  jest  przeciwko 
przyrodzeniu. 27 Także i  mężczyźni  opuściwszy przyrodzone 
używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku 
drugim,  mężczyzna  z  mężczyzną  hańbę  płodząc,  a  nagrodę 
należącą błędowi swemu na się biorąc. 28 A jako się im nie 
upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w 



umysł  opaczny,  aby  czynili,  co  nie  przystoi; 29  Napełnieni 
będąc  wszelakiej  nieprawości,  wszeteczeństwa, 
przewrotności,  łakomstwa,  złości,  pełni  zazdrości, 
morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów;

Rzymian  6:12 Niechże tedy  nie  króluje  grzech w śmiertelnem 
ciele waszem, żebyście mu posłuszni byli w pożądliwościach 
jego.

Rzymian 7:7 Cóż tedy rzeczemy? Iż zakon jest grzechem? Nie daj 
tego Boże! I owszemem grzechu nie poznał, tylko przez zakon; 
bo i  o  pożądliwości  bym był  nie  wiedział,  by  był  zakon nie 
rzekł: Nie będziesz pożądał.

Rzymian 13:9,14 Gdyż to przykazanie: Nie będziesz cudzołożył, 
nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie 
świadczył,  nie  będziesz  pożądał,  i  jeźli  które  insze  jest 
przykazanie, w tem słowie sumownie się zamyka, mianowicie: 
Będziesz miłował bliźniego twego, jako siebie samego. 14 Ale 
obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania 
o ciele ku wykonywaniu pożądliwości.

1 Koryntian 5:10,11 Ale nie zgoła z wszetecznikami tego świata 
albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami; 
bo inaczej musielibyście z tego świata wynijść. 11 Lecz teraz 
pisałem wam, abyście się nie mieszali; jeźliby kto, mieniąc się 
być  bratem,  był  wszetecznikiem,  albo  łakomcą,  albo 
bałwochwalcą,  albo  obmówcą,  albo  pijanicą,  albo  żdziercą, 
żebyście z takowym i nie jadali.

1 Koryntian 6:9,10 Azaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa 
Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się: ani wszetecznicy, ani 
bałwochwalcy,  ani  cudzołożnicy,  ani  pieszczotliwi,  ani 
samcołożnicy, 10 Ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani 
złorzeczący, ani żdziercy królestwa Bożego nie odziedziczą.

1 Koryntian 10:6 A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy 
złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali

1 Koryntian 12:31 Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam 
jeszcze zacniejszą drogę ukażę.

1  Koryntian  14:39  A  tak,  bracia!  starajcie  się  usilnie  o  to, 
abyście  prorokowali,  a  językami  obcemi  mówić  nie 



zabraniajcie.
2 Koryntian 9:5 Zdało mi się tedy za rzecz potrzebną, napomnieć 

braci, aby do was wprzód poszli i pierwej zgotowali przedtem 
opowiedzianą  waszę  szczodrobliwość,  aby  była  gotowa  tak 
jako szczodrobliwość, a nie jako rzecz przymuszona.

Galacjan  5:16-20,24 A  to  mówię:  Duchem  postępujcie,  a 
pożądliwości  ciała  nie  wykonywajcie. 17  Albowiem  ciało 
pożąda  przeciwko  duchowi,  a  duch  przeciwko  ciału;  a  te 
rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. 
18 Lecz jeźli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod 
zakonem. 19  A  jawneć  są  uczynki  ciała,  które  te  są: 
Cudzołóstwo,  wszeteczeństwo,  nieczystość,  rozpusta, 20 
Bałwochwalstwo,  czary,  nieprzyjaźni,  swary,  nienawiści, 
gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, 24 Albowiem którzy są 
Chrystusowi,  ciało  swoje  ukrzyżowali  z  namiętnościami  i  z 
pożądliwościami.

Efezjan 2:1-3 I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w 
grzechach. 2  W  którycheście  niekiedy  chodzili  według 
zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na 
powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach 
niedowiarstwa. 3 Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy 
niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się 
podobało  ciału  i  myślom,  i  byliśmy  z  przyrodzenia  dziećmi 
gniewu, jako i drudzy.

Efezjan 4:19,22-27 Którzy zakamieniawszy, udali się na rozpustę 
ku popełnianiu  wszelakiej  nieczystości  z  chciwością. 22  To 
jest,  żebyście złożyli  według pierwszego obcowania starego 
człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwające; 
23 I odnowili się duchem umysłu waszego; 24 I oblekli się w 
onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w 
sprawiedliwości  i  w  świętobliwości  prawdy. 25  Przetoż 
złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim; 
boście  członkami  jedni  drugich. 26  Gniewajcie  się,  a  nie 
grzeszcie; słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. 
27 Nie dawajcie miejsca dyjabłu.

Efezjan  5:3,5 A  wszeteczeństwo  i  wszelka  nieczystość  albo 



łakomstwo niechaj  nie  będzie ani  mianowane między wami, 
jako  przystoi  na  świętych. 5  Bo  to  wiecie,  iż  żaden 
wszetecznik,  albo  nieczysty,  albo  łakomca,  (który  jest 
bałwochwalcą),  nie  ma  dziedzictwa  w  królestwie 
Chrystusowem i Bożem.

Kolosan  3:5  Umartwiajcież  tedy  członki  wasze,  które  są  na 
ziemi;  wszeteczeństwo,  nieczystość,  namiętność,  złą 
pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,

1  Tesaloniczan  2:5  Albowiem  nigdyśmy  nie  używali  mowy 
pochlebnej, jako wiecie; aniśmy pod zasłoną czego łakomstwu 
dogadzali; Bóg jest świadkiem;

1  Tesaloniczan  4:3-7 Albowiem  ta  jest  wola  Boża,  to  jest 
poświęcenie  wasze,  żebyście  się  powściągali  od 
wszeteczeństwa; 4  A  żeby  umiał  każdy  z  was  naczyniem 
swojem władać  w  świętobliwości  i  w  uczciwości, 5  Nie  w 
namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga; 6 I 
aby nikt nie uciskał i  nie oszukiwał w żadnej sprawie brata 
swego:  bo  Pan  jest  mścicielem tego  wszystkiego,  jakośmy 
wam przedtem powiadali i oświadczali. 7 Bo nas nie powołał 
Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu.

1 Tymoteusza 3:3,8 Nie pijanica wina, nie bitny, nie sprośnego 
zysku chciwy, ale słuszność miłujący, nieswarliwy, niełakomy; 
8 Dyjakonowie także mają być poważni, nie dwoistego słowa, 
nie pijanicy wielu wina, nie chciwi sprośnego zysku,

1 Tymoteusza 6:9,10 Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w 
pokuszenie  i  w  sidło,  i  w  wiele  głupich  i  szkodliwych 
pożądliwości, które pogrążają ludzi na zatracenie i zginienie. 
10 Albowiem korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, 
których niektórzy pragnąc, pobłądzili  od wiary i  poprzebijali 
się wieloma boleściami.

2 Tymoteusza 2:22 Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a 
naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy 
wzywają Pana z czystego serca.

2 Tymoteusza 3:2,6 Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, 
łakomi,  chlubni,  pyszni,  bluźniercy,  rodzicom  nieposłuszni, 
niewdzięczni, niepobożni, 6 Albowiem z tych są ci, którzy się 



wrywają  w  domy  i  pojmane  wiodą  niewiastki  grzechami 
obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości;

2 Tymoteusza 4:3 Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki 
nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie 
sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy,

Tytusa 2:12 Ćwicząca nas, abyśmy odrzekłszy się niepobożności 
i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie 
żyli na tym świecie,

Tytusa 3:3 Albowiem i myśmy byli niekiedy głupimi, upornymi, 
błądzącymi, służąc pożądliwościom i rozkoszom rozmaitym, w 
złości i w zazdrości mieszkając, przemierzłymi, jedni drugich 
nienawidzącymi,

Hebrajczyków  13:5  Obcowanie  wasze  niech  będzie  bez 
łakomstwa,  przestwając  na  tem,  co  macie;  boć  sam 
powiedział: Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę:

Jakuba  1:14,15 Ale  każdy  bywa  kuszony,  gdy  od  swoich 
własnych  pożądliwości  bywa  pociągniony  i  przynęcony. 15 
Zatem pożądliwość począwszy, rodzi grzech, a grzech będąc 
wykonany, rodzi śmierć.

Jakuba 4:1-5 Skądże są walki  i  zwady między wami? Izali  nie 
stąd,  to  jest  z  lubości  waszych,  które  walczą  w członkach 
waszych? 2 Pożądacie, a nie macie, zajrzycie i zawidzicie, a 
nie  możecie  dostać;  wadzicie  się  i  walczycie,  wszakże  nie 
otrzymujecie, przeto iż nie prosicie. 3 Prosicie, a nie bierzecie, 
przeto iż żle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali. 
4 Cudzołożnicy i cudzołożnice! nie wiecież, iż przyjaźń świata 
jest  nieprzyjaźnią  Bożą?  Przetoż,  ktobykolwiek  chciał  być 
przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. 5 
Albo  mniemacie,  iż  próżno  Pismo  mówi:  Izali  ku  zazdrości 
pożąda duch, który w nas mieszka?

1  Piotra  1:14  Jako  synowie  posłuszni,  którzy  się  nie 
przypodobywacie  przeszłym  w  nieumiejętności  waszej 
pożądliwościom;

1  Piotra  2:11  Najmilsi!  proszę  was,  abyście  się  jako 
przychodniowie  i  goście  wstrzymywali  od  cielesnych 
pożądliwości, które walczą przeciwko duszy,



1 Piotra 4:2-4 Aby już więcej nie cielesnym pożądliwościom, ale 
woli Bożej żył ostatek czasu w ciele. 3 Albowiem dosyć nam, 
żeśmy  przeszłego  czasu  żywota  popełniali  lubości  pogan, 
chodząc w rozpustach, w pożądliwościach, w opilstwach, w 
biesiadach, w pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach. 4 
Przetoż, że się wy z nimi nie schadzacie na taką zbyteczną 
rozpustę, zda się im rzeczą obcą i bluźnią to.

2 Piotra 1:4 Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam 
są  darowane,  abyście  się  przez  nie  stali  uczestnikami 
Boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na 
świecie w pożądliwościach.

2  Piotra  2:3  I  przez  łakomstwo  zmyślonemi  słowami  kupczyć 
będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie 
drzemie.

2 Piotra 2:9-19 Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrywać, a 
niesprawiedliwych  na  dzień  sądu  ku  karaniu  chować; 10  A 
najwięcej  tych,  którzy  za  ciałem w pożądliwości  plugastwa 
chodzą,  a  zwierzchnością  pogardzają,  śmieli  i  sobie  się 
podobający,  nie  wzdrygają  się  bluźnić  przełożeństw. 11 
Chociaż Aniołowie będąc większymi siłą i mocą, nie przynoszą 
przeciwko nim przed Pana bluźnierczego sądu. 12 Ale ci, jako 
bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na 
ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie 
swojej zaginą. 13 I odniosą zapłatę niesprawiedliwości jako ci, 
którzy  mają  za  rozkosz  każdodzienne  lubości,  będąc 
plugastwem i zmazą, rozkosz mają w zdradach swoich z wami 
bankietując: 14 Oczy mają pełne cudzołóstwa i bez przestania 
grzeszące,  przyłudzając  dusze  niestateczne,  mając  serce 
wyćwiczone w łakomstwie,  synowie przeklęstwa, 15 Którzy 
opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, naśladując drogi Balaama, 
syna Bosorowego, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował; 
16 Ale miał karanie za swój występek, ponieważ jarzmu niema 
oślica  poddana,  człowieczym  głosem  przemówiwszy, 
zahamowała  szaleństwo  proroka. 17  Ci  są  studniami  bez 
wody, obłoki od wichru pędzone, którym chmura ciemności na 
wieki jest zachowana. 18 Albowiem nadętą próżność mówiąc, 



przyłudzają przez pożądliwość ciała i rozpusty tych, którzy byli 
prawdziwie uciekli  od obcujących w błędzie, 19 Wolność im 
obiecując,  a  sami  będąc niewolnikami  skazy.  Albowiem kto 
jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony.

2 Piotra 3:3 To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni 
naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący,

1 Jana 2:15-17 Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na 
świecie;  jeźli  kto  miłuje  świat,  nie  masz  w  nim  miłości 
ojcowskiej. 16 Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako 
pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie 
jest  z  Ojca,  ale  jest  z  świata. 17  Światci  przemija  i 
pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki.

Judy 1:11 Biada im! bo się drogą Kainową udali,  a za błędem 
Baalamowej  zapłaty  puścili  się  i  przeciwieństwem  Korego 
poginęli.

Judy  1:15-19 Aby  uczynił  sąd  wszystkim  i  karał  wszystkich 
niezbożników między nimi  ze wszystkich niepobożności  ich, 
które  niezbożnie  płodzili  i  ze  wszystkich  przykrości,  które 
mówili  przeciwko  niemu  niezbożni  grzesznicy. 16  Ci  są 
szemracze  utyskujący  sobie,  według  pożądliwości  swoich 
chodzący,  i  których  usta  mówią  bardzo  harde  słowa; 
pochlebiając osobom dla swego pożytku. 17 Lecz wy, najmilsi! 
pamiętajcie  na  słowa  przepowiedziane  od  Apostołów  Pana 
naszego  Jezusa  Chrystusa; 18  Iż  wam  powiadali,  że  w 
ostateczny  czas  będą  naśmiewcy,  chodzący  według  swoich 
niezbożnych  pożądliwości. 19  Cić  są,  którzy  się  sami 
odłączają, bydlęcy, ducha Chrystusowego nie mający.

Objawienie 18:14 I owoce pożądliwości duszy twojej odeszły od 
ciebie, i wszystkie rzeczy tłuste i świetne odeszły od ciebie, a 
tych rzeczy już więcej nie znajdziesz.
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