
Poftele   Scriptura - Lust Scriptures  

Exod 15:9 Vrăjmaşul zicea: ,,'i voi urmări, îi voi ajunge, Voi împărţi prada de 
război;'mi voi răzbuna pe ei,Voi scoate sabia, şi-i voi nimici cu mîna mea!``

Exod 18:21 Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, 
oameni  de  încredere,  vrăjmaşi  ai  lăcomiei;  pune-i  peste  popor  drept 
căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cinci zeci 
şi căpetenii peste zece.

Exod 20:14,17 Să nu preacurveşti. 17 Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să 
nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul 
lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.

Numeri 11:4 Adunăturii  de oameni,  cari  se aflau în mijlocul lui  Israel,  i-a 
venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au început să plîngă, şi să zică: 
,,Cine ne va da carne să mîncăm?

Deuteronom 5:21 Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa 
aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, 
nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău.``

Deuteronom 12:20 Cînd Domnul, Dumnezeul tău, îţi va lărgi hotarele, cum ţi-
a făgăduit, şi dorinţa să mănînci carne te va face să zici: ,,Aş vrea să 
mănînc carne!`` vei putea să mănînci după dorinţa ta.

Deuteronom 22:22 Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să 
moară amîndoi: şi bărbatul care s'a culcat cu femeia, şi femeia. Să curăţi 
astfel răul din mijlocul lui Israel.

Iosua 7:21 Am văzut în pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli 
de argint, şi o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit, 
şi  le-am luat;  iată,  sînt  ascunse în pămînt în mijlocul  cortului  meu,  şi 
argintul este pus subt ele``.

Psalmi 10:3 Căci cel rău se făleşte cu pofta lui, iar răpitorul batjocoreşte şi 
nesocoteşte pe Domnul.

Psalmi 78:18,30 Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerînd mîncare după 
poftele lor. 30 Dar n'apucaseră să-ş i stîmpere bine pofta, mîncarea le era 
încă în gură,

Psalmi  81:12  Atunci  i-am  lăsat  în  voia  pornirilor  inimii  lor,  şi  au  urmat 
sfaturile lor.

Psalmi 106:14 Ci  i-a apucat pofta în pustie,  şi  au ispitit  pe Dumnezeu în 
pustietate.

Psalmi 119:36 Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre cîştig!
Proverbe 1:19 Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de cîştig: lăcomia 

aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Proverbe  6:25  N'o  pofti  în  inima  ta  pentru  frumuseţa  ei,  şi  nu  te  lăsa 

ademenit de pleoapele ei.
Proverbe 15:27 Cel lacom de cîştig îşi turbură casa, dar cel ce urăşte mita 



va trăi. -
Proverbe 21:25,26 Poftele leneşului îl omoară, pentrucă nu vrea să lucreze 

cu mînile. - 26 Toată ziua o duce numai în pofte: dar cel neprihănit dă fără 
zgîrcenie. -

Proverbe 28:16 Un voivod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, 
dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. -

Isaia 56:11 Totuş sînt nişte cîni lacomi, cari nu se mai satură. Sînt nişte 
păstori cari nu pot pricepe nimic; toţi îşi văd de calea lor, fiecare umblă 
după folosul lui, fără abatere: -

Isaia 57:17 Din pricina păcatului lăcomiei lui, M'am mîniat şi l-am lovit, M'am 
ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile 
inimii lui.

Ieremia 6:13 ,,Căci dela cel mai mic pînă la cel mai mare, toţi sînt lacomi de 
cîştig; dela prooroc pînă la preot, toţi înşală.

Ieremia 22:17 Dar tu n'ai ochi şi inimă decît ca să te dedai la lăcomie, ca să 
verşi sînge nevinovat, şi să întrebuinţezi asuprire şi sîlnicie.

Ieremia  51:13  ,,Tu,  care  locuieşti  lîngă  ape  mari,  şi  care  ai  vistierii 
nemărginite, ţi-a venit sfîrşitul şi lăcomia ta a ajuns la capăt!``

Ezechiel 6:9 Şi cei ce vor scăpa din voi îşi vor aduce aminte de Mine printre 
neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară şi 
necredincioasă, şi ochii cari au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scîrbă 
de ei înşişi, din pricina mişeliilor pe cari le-au făcut, din pricina tuturor 
urîciunilor lor.

Ezechiel  14:4,5 De aceea vorbeşte-le,  şi  spune-le:  ,Aşa vorbeşte  Domnul, 
Dumnezeu: ,Orice om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă, şi 
care îşi pironeşte privirile spre ceeace l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui-
dacă va veni să vorbească proorocului, -Eu, Domnul, îi voi răspunde, în 
ciuda mulţimei idolilor lui, 5 ca să prind în chiar inima lor pe aceia din 
casa lui Israel, cari s'au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.`

Ezechiel 22:12 'n tine, se iau daruri pentru vărsare de sînge. Tu iei dobîndă 
şi camătă, jăfuieşti  cu sila pe aproapele tău, şi  pe Mine, Mă uiţi,  zice 
Domnul, Dumnezeu.``

Ezechiel 33:31 Şi vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, 
ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de 
tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor.

Osea 4:12 Poporul Meu îşi întreabă lemnul lui, şi toiagul lui îi prooroceşte; 
căci duhul curviei îi duce în rătăcire, şi sînt necredincioşi Dumnezeului 
lor.

Osea 5:4 Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci 
un duh de curvie este în inima lor, şi nu cunosc pe Domnul!

Mica  2:2  Dacă  poftesc  ogoare,  pun  mîna  pe  ele,  dacă  doresc  case,  le 
răpesc; asupresc pe om şi casa lui, pe om şi moştenirea lui.

Naum  3:4  Din  pricina  multelor  curvii  ale  curvei,  plină  de  farmec, 



fermecătoare iscusită, care vindea neamurile prin curviile ei şi popoarele 
prin vrăjitoriile ei. -

Habacuc 2:9 Vai de cel ce strînge cîştiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-
ş i aşeze apoi cuibul într'un loc înalt, şi să scape din mîna nenorocirii!

Matei 5:28 Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s'o poftească, 
a şi preacurvit cu ea în inima lui.

Marcu 4:19 dar năvălesc în ei grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele 
altor lucruri, cari îneacă Cuvîntul, şi-l fac astfel neroditor.

Marcu 7:22 furtişagurile,  lăcomiile,  vicleşugurile,  înşelăciunile,  faptele de 
ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.

Luca 3:14 Nişte oştaşi îl  întrebau şi ei,  şi ziceau: ,,Dar noi ce trebuie să 
facem?``  El  le-a  răspuns:  ,,Să  nu  stoarceţi  nimic  dela  nimeni  prin 
ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţămiţi 
cu lefurile voastre.``

Luca 12:15 Apoi le-a zis: ,,Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; 
căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.``

Luca 16:14 Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile 
acestea, şi îşi băteau joc de El.

Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui 
vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu 
este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este 
mincinos şi tatăl minciunii.

Faptele Apostolilor 20:33 N'am rîvnit nici la argintul, nici la aurul,  nici la 
hainele cuiva.

Romani 1:24-29 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze 
poftele inimilor lor;  aşa că îşi  necinstesc singuri  trupurile;  25 căci  au 
schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s'au închinat 
făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Amin. 26 Din 
pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scîrboase; căci 
femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într'una care este 
împotriva firii; 27 tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească 
a  femeii,  s'au  aprins  în  poftele  lor  unii  pentru  alţii,  au  săvîrşit  parte 
bărbătească cu parte bărbătească lucruri  scîrboase,  şi  au primit  în ei 
înşişi  plata  cuvenită  pentru  rătăcirea  lor.  28  Fiindcă  n'au  căutat  să 
păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii 
lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 29 Astfel au ajuns plini de 
ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; 
plini  de  pizmă,  de  ucidere,  de  ceartă,  de  înşelăciune,  de  porniri 
răutăcioase; sînt şoptitori,

Romani 6:12 Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi 
să nu mai ascultaţi de poftele lui.

Romani  7:7  Deci  ce  vom zice?  Legea  este  ceva  păcătos?  Nici  de  cum! 
Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decît prin Lege. De pildă, n'aş fi 



cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,,Să nu pofteşti!``
Romani 13:9,14 De fapt: ,,Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o 

mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti``, şi orice altă poruncă mai poate 
fi, se cuprind în porunca aceasta: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi.`` 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de 
firea pămîntească, pentruca să-i treziţi poftele.

1 Corinteni 5:10,11 'nsă n'am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei 
lacomi de bani,  sau cu cei răpareţi,  sau cu cei ce se închină la idoli, 
fiindcă atunci  ar  trebui  să ieşiţi  din  lume.  11 Ci  v'am scris  să n'aveţi 
niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice,,frate``, totuş este 
curvar,  sau lacom de bani, sau închinător la idoli,  sau defăimător, sau 
beţiv, sau răpareţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mîncaţi.

1  Corinteni  6:9,10  Nu  ştiţi  că  cei  nedrepţi  nu  vor  moşteni  'mpărăţia  lui 
Dumnezeu?  Nu  vă  înşelaţi  în  privinţa  aceasta:  nici  curvarii,  nici 
închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10 nici 
hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor 
moşteni 'mpărăţia lui Dumnezeu.

1 Corinteni 10:6 Şi aceste lucruri  s'au întîmplat ca să ne slujească nouă 
drept pilde, pentruca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.

1 Corinteni 12:31 Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o 
cale nespus mai bună.

1  Corinteni  14:39  Astfel,  deci,  fraţilor,  rîvniţi  după  proorocire,  fără  să 
împedecaţi vorbirea în alte limbi.

2 Corinteni 9:5 De aceea, am socotit de trebuinţă, să rog pe fraţi să vină mai 
înainte la voi, şi să pregătească strîngerea darurilor făgăduite de voi, ca 
ele să fie gata, făcute cu dărnicie nu cu zgîrcenie.

Galateni 5:16-20,24 Zic dar: umblaţi cîrmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele 
firii pămînteşti. 17 Căci firea pămîntească pofteşte împotriva Duhului, şi 
Duhul împotriva firii pămînteşti: sînt lucruri protivnice unele altora, aşa 
că nu puteţi face tot ce voiţi. 18 Dacă sînteţi călăuziţi de Duhul, nu sînteţi 
supt Lege. 19 Şi faptele firii pămînteşti sînt cunoscute, şi sînt acestea: 
preacurvia,  curvia,  necurăţia,  desfrînarea,  20  închinarea  la  idoli, 
vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, desbinările, 
certurile de partide, 24 Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea 
pămîntească împreună cu patimile şi poftele ei.

Efeseni 2:1-3 Voi  eraţi  morţi  în greşelile şi  în păcatele voastre,  2 în cari 
trăiaţi  odinioară,  după  mersul  lumii  acesteia,  după  domnul  puterii 
văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii  neascultării.  3 'ntre ei 
eram şi noi toţi odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, 
cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire 
copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.

Efeseni  4:19,22-27  Ei  şi-au  perdut  orice  pic  de  simţire,  s'au  dedat  la 
desfrînare, şi săvîrşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. 22 cu privire la 



felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care 
se  strică  după  poftele  înşelătoare;  23  şi  să  vă  înoiţi  în  duhul  minţii 
voastre,  24  şi  să  vă  îmbrăcaţi  în  omul  cel  nou,  făcut  după chipul  lui 
Dumnezeu, de o neprihănire şi  sfinţenie pe care o dă adevărul.  25 De 
aceea, lăsaţi-vă de minciună: ,,Fiecare dintre voi să spună aproapelui său 
adevărul``,  pentrucă  sîntem mădulare  unii  altora.  26  ,,Mîniaţi-vă  şi  nu 
păcătuiţi``. Să n'apună soarele peste mînia voastră, 27 şi să nu daţi prilej 
diavolului.

Efeseni 5:3 Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici 
să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

Efeseni 5:5 Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de 
avere,  care  este  un  închinător  la  idoli,  n'are  parte  de  moştenire  în 
'mpărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

Coloseni  3:5  Deaceea,  omorîţi  mădularele  voastre  cari  sînt  pe  pămînt: 
curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la 
idoli.

1  Tesaloniceni  2:5  'n  adevăr,  cum bine  ştiţi,  niciodată  n'am întrebuinţat 
vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu.

1 Tesaloniceni 4:3-7 Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de 
curvie; 4 fiecare din voi să ştie să-ş i stăpînească vasul în sfinţenie şi 
cinste,  5  nu  în  aprinderea  poftei,  ca  Neamurile,  cari  nu  cunosc  pe 
Dumnezeu. 6 Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă 
de fratele său; pentrucă Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după 
cum v'am spus şi  v'am adeverit.  7  Căci  Dumnezeu nu ne-a chemat  la 
necurăţie, ci la sfinţire.

1 Timothei 3:3 Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de cîştig mîrşav, 
ci să fie blînd, nu gîlcevitor, nu iubitor de bani;

1 Timothei 3:8 Diaconii, deasemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, 
nu băutori de mult vin, nu doritori de cîştig mîrşav:

1 Timothei 6:9,10 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, 
în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, cari cufundă pe oameni 
în  prăpăd,  şi  pierzare.  10  Căci  iubirea  de  bani  este  rădăcina  tuturor 
relelor; şi unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s'au 
străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

2  Timothei  2:22  Fugi  de  poftele  tinereţii,  şi  urmăreşte  neprihănirea, 
credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr'o 
inimă curată.

2 Timothei 3:2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, 
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie,

2 Timothei  3:6 Sînt  printre ei  unii,  cari  se vîră  prin  case,  şi  momesc pe 
femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frămîntate de felurite pofte,

2 Timothei 4:3 Căci va veni vremea cînd oamenii  nu vor putea să sufere 
învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi 



îşi vor da învăţători după poftele lor.
Tit 2:12 şi ne învaţă s'o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să 

trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
Tit 3:3 Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de 

tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să 
fim urîţi şi urîndu-ne unii pe alţii.

Evrei 13:5 Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţămiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuş a 
zis: ,,Nicidecum n'am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.``

Iacob 1:14,15 Ci fiecare este ispitit,  cînd este atras de pofta lui însuş şi 
momit.  15 Apoi pofta, cînd a zămislit,  dă naştere păcatului;  şi păcatul 
odată făptuit, aduce moartea.

Iacob 4:1-5 De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele 
voastre,  cari  se luptă în mădularele voastre? 2 Voi poftiţi,  şi  nu aveţi; 
ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu 
aveţi, pentrucă nu cereţi. 3 Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentrucă cereţi rău, 
cu gînd să risipiţi în plăcerile voastre. 4 Suflete prea curvare! Nu ştiţi că 
prietenia  lumii  este  vrăjmăşie  cu Dumnezeu?  Aşa  că cine vrea  să  fie 
prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. 5 Credeţi că degeaba 
vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, 
ne vrea cu gelozie pentru Sine.

1 Petru 1:14 Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi tîrîţi în poftele, pe cari le 
aveaţi altădată, cînd eraţi în neştiinţă.

1 Petru 2:11 Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă 
feriţi de poftele firii pămînteşti cari se războiesc cu sufletul.

1 Petru 4:2-4 pentruca, în vremea care-i mai rămîne de trăit în trup, să nu 
mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 3 Ajunge, 
în adevăr, că în trecut aţi făcut voia Neamurilor, şi aţi trăit în desfrînări, în 
pofte,  în  beţii,  în  ospeţe,  în  chefuri  şi  în  slujiri  idoleşti  neîngăduite.  4 
Deaceea se miră ei  că nu alergaţi  împreună cu ei  la acelaş potop de 
desfrîu, şi vă batjocoresc.

2 Petru 1:4 prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, 
ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii  dumnezeieşti,  după ce aţi fugit de 
stricăciunea, care este în lume prin pofte.

2 Petru 2:3 'n lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvîntări înşelătoare, să aibă un 
cîştig dela voi. Dar osînda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu 
dormitează.

2 Petru 2:9-19 însemnează că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe 
oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în 
ziua judecăţii: 10 mai ales pe ceice, în pofta lor necurată, umblă poftind 
trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpînirea. 11 pe cînd îngerii, cari sînt mai 
mari  în  tărie  şi  putere,  nu  aduc  înaintea  Domnului  nicio  judecată 
batjocoritoare  împotriva  lor.  12  Dar  aceştia,  ca  nişte  dobitoace  fără 
minte, din fire sortite să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, 



vor pieri în însăş stricăciunea lor, 13 şi îşi vor lua astfel plata cuvenită 
pentru  nelegiuirea  lor.  Fericirea  lor  este  să  trăiască  în  plăceri  ziua 
nameaza mare. Ca nişte întinaţi şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele 
lor de dragoste, cînd ospătează împreună cu voi. 14 Le scapără ochii de 
preacurvie, şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, 
au inima deprinsă la lăcomie, sînt nişte blestemaţi! 15 După ce au părăsit 
calea cea dreaptă, au rătăcit, şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, 
care a iubit plata fărădelegii. 16 Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea 
lui de lege: o măgăriţă necuvîntătoare, care a început să vorbească cu 
glas omenesc, a pus frîu nebuniei proorocului. 17 Oamenii aceştia sînt 
nişte fîntîni fără apă, nişte nori, alungaţi de furtună: lor le este păstrată 
negura întunerecului. 18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, 
cu poftele cărnii şi cu desfrînări, pe cei ce de abia au scăpat de cei ce 
trăiesc în rătăcire. 19 Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sînt 
robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.

2  Petru  3:3  'nainte  de  toate,  să  ştiţi  că  în  zilele  din  urmă  vor  veni 
batjocoritori plini de batjocuri, cari vor trăi după poftele lor,

1 Ioan 2:15-17 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva 
lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 16 Căci tot ce este în lume: pofta 
firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este dela Tatăl, ci din 
lume. 17 Şi  lumea şi  pofta ei  trece;  dar  cine face voia lui  Dumnezeu, 
rămîne în veac.

Iuda  1:11  Vai  de  ei!  Căci  au  urmat  pe  calea  lui  Cain!  S'au  aruncat  în 
rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de cîştig! Au pierit într'o răscoală ca a 
lui Core!

Iuda 1:15-19 ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe 
toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe cari le-au făcut în chip 
nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe cari le-au rostit împotriva Lui 
aceşti  păcătoşi  nelegiuiţi.``  16  Ei  sînt  nişte  cîrtitori,  nemulţămiţi  cu 
soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi 
slăvesc  pe oameni  pentru  cîştig.  17  Dar  voi,  prea iubiţilor,  aduceţi-vă 
aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus 
Hristos. 18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, 
cari vor trăi după poftele lor nelegiuite. 19 Ei sînt aceia cari dau naştere 
la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, cari n'au Duhul.

Apocalipsa 18:14 Şi roadele atît de dorite sufletului tău s'au dus dela tine. 
Toate lucrurile alese, strălucite, sînt pierdute pentru tine, şi nu le vei mai 
găsi.
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