
Pasioneve Shkrimi   - Lust Scriptures  

Eksodi 15:9  Armiku thoshte: "Do t'i ndjek, do t'i arrij, do të ndaj kufomat, 
lakmia ime do të ngopet mbi ta; do të zhvesh shpatën time, dora ime do 
t'i shfarosë".

Eksodi 18:21  Por zgjidh në mes të të gjithë popullit disa njerëz të aftë që 
kanë frikë nga Perëndia, njerëz të besuar, që e urrejnë fitimin e padrejtë 
dhe vendosi mbi popullin si krerë të mijërave, krerë të qindrave, krerë të 
pesëdhjetrave dhe krerë të dhjetrave.

Eksodi 20:14  Nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore.
Eksodi 20:17  Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të 

dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e 
tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit 
tënd".

Numrat 11:4   Dhe fundërrinën heterogjene që ishte midis popullit e pushtoi 
një lakmi e madhe; edhe bijtë e Izraelit filluan të ankohen dhe të thonë: 
"Kush do të na japë mish për të ngrënë?

Ligji i Përtërirë 5:21  Nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, nuk do të 
dëshirosh  shtëpinë  e  të  afërmit  tënd,  as  arën,  as  shërbëtorin,  as 
shërbëtoren, as kaun, as gomarin dhe asnjë send që janë pronë e tij".

Ligji  i  Përtërirë 12:20  Kur Zoti,  Perëndia yt,  do t'i  zgjerojë kufijtë e tu, 
ashtu si të ka premtuar, dhe ti do të thuash: "Do të ha mish," sepse ke 
dëshirë të hash mish, do të mund të hash mish sa herë që e dëshiron.

Ligji i Përtërirë 22:22  Në rast se një burrë gjendet në shtrat me një grua të 
martuar, do të vriten që të dy, si burri që ka rënë me gruan dhe gruaja. 
Kështu do të shkulësh të keqen nga gjiri i Izraelit.

Jozueu 7:21  Kur  pashë  midis  plaçkës  një  mantel  të  bukur  të  Shinarit, 
dyqind sikla argjendi dhe një shufër ari që peshon pesëdhjetë sikla, pata 
një dëshirë të madhe për to dhe i mora; dhe ja, i kam fshehur në tokë në 
mes të çadrës sime; dhe argjendi është poshtë".

Psalmet 10:3  sepse i pabesi mburret me dëshirat e shpirtit të tij, bekon 
grabitqarin dhe përbuz Zotin.

Psalmet 78:18  dhe e tunduan Perëndinë në zemër të tyre, duke kërkuar 
ushqim sipas dëshirave të tyre.

Psalmet  78:30   Ata  nuk  kishin  akoma kënaqur  pangopësinë  e  tyre  dhe 
kishin akoma ushqim në gojë,

Psalmet  81:12   Prandaj  i  braktisa  në  ashpërsinë  e  zemrës  së  tyre,  me 
qëllim që të ecnin sipas bindjeve të tyre.



Psalmet  106:14   U  ndezën  nga  lakmia  në  shkretëtirë  dhe  e  tunduan 
Perëndinë në vetmi.

Psalmet 119:36  Përkule zemrën time parimeve të tua dhe jo lakmisë.
Fjalët e urta 1:19  Të tilla janë rrugët e çdo njeriu të etur për pasuri; ajo ia 

heq jetën atyre që e kanë.
Fjalët e urta 6:25  Mos dëshiro në zemrën tënde bukurinë e saj dhe mos u 

rrëmbe nga qepallat e saj.
Fjalët e urta 15:27   Kush lakmon fitime vë në rrezik shtëpinë e vet, por ai 

që i urren dhuratat ka për të jetuar.
Fjalët e urta 21:25,26 Dëshirat e përtacit e vrasin atë, sepse duart e tij nuk 

pranojnë të punojnë. 26  Ai  dëshiron me zjarr  tërë  ditën,  por  i  drejti 
dhuron duke mos refuzuar kurrë.

Fjalët e urta 28:16   Një princ pa mend zhvat shumë, por ai që urren fitimin 
e pandershëm ka për t'i zgjatur ditët e tij.

Isaia  56:11   Janë  qen  llupës,  që  nuk  ngopen  kurrë,  janë  barinj  që  nuk 
kuptojnë asgjë; ndjekin të gjithë rrugën e tyre, secili shikon interesin e 
vet, për llogari të vet.

Isaia 57:17   Për shkak të paudhësisë së lakmisë së tij u zemërova dhe e 
godita;  u  fsheha,  u  indinjova,  por  ai  u  largua  duke  ndjekur  rrugën  e 
zemrës së tij.

Jeremia 6:13  "Sepse nga më i vogli deri tek më i madhi të gjithë lakmojnë 
fitime; nga profeti deri te prifti janë të gjithë gënjeshtarë.

Jeremia 22:17  "Por sytë e tu dhe zemra jote nuk shikojnë veçse fitimin 
tënd të padrejtë, të derdhin gjak të pafajmë dhe të kryejnë shtypje dhe 
dhunë".

Jeremia 51:13  O ti që banon pranë ujërave të mëdha, të pasura në thesarë, 
fundi yt erdhi, fundi i fitimeve të tua të padrejta.

Ezekieli 6:9  Të shpëtuarit tuaj do të më kujtojnë midis kombeve ku do të 
çohen në robëri, sepse jam kapitur për zemrën e tyre të prishur që është 
larguar nga unë dhe për sytë e tyre që kurvërohen pas idhujve të tyre. 
Ata do të ndiejnë neveri për veten e tyre për ligësitë që kanë kryer në të 
gjitha veprimet e tyre të neveritshme.

Ezekieli  14:4,5  Prandaj  folu  dhe u thuaj  atyre:  Kështu  thotë  Zoti,  Zoti: 
Cilido qoftë nga shtëpia e Izraelit që i ngre idhujt e tij në zemrën e tij, 
dhe vë para vetes pengesën që e bën të bjerë në paudhësi dhe pastaj 
vjen te profeti, do t'i përgjigjem unë, Zoti, lidhur me këtë, sipas morisë 
së idhujve të tij,

Ezekiel 14:5  për të ndikuar në zemrën e atyre të shtëpisë së Izraelit që 
janë 12  Te ti pranohen dhurata për të derdhur gjak; ti kërkon kamatë të 
lartë, ti ke realizuar fitime nga i afërti dhe më ke harruar mua," thotë 



Zoti, Zoti.
Ezekieli 33:31  Kështu vijnë te ti ashtu si bën njerëzia, ulen para teje ashtu 

si bën populli im dhe dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i vënë në praktikë; me 
gojën e tyre, pra, tregojnë dashuri të madhe, por zemra e tyre shkon pas 
fitimit të tyre të padrejtë.

Osea 4:12   Populli im konsulton idhujt e tij prej druri dhe shkopi i tij i jep 
udhëzime, sepse fryma e prostitucionit  i  devijon, dhe ata kurvërohen, 
duke u shmangur nga Perëndia e tyre.

Osea 5:4  Veprimet e tyre nuk u lejojnë atyre të kthehen te Perëndia i tyre, 
sepse fryma e kurvërimit është në mes të tyre dhe nuk njohin Zotin.

Micea 2:2  Dëshirojnë me të madhe arat dhe i marrin me dhunë, shtëpitë 
dhe i marrin; kështu shtypin me hile njeriun dhe shtëpinë e tij, individin 
dhe pronën e tij.

Nahumi  3:4   Të  gjitha  këto  për  shkak  të  kurvërimeve  të  shumta  të 
prostitutes joshëse, mjeshtre në artet magjike që i shiste kombet me 
kurvërimet e saj dhe popujt me artet e saj magjike.

Habakuku 2:9  Mjerë ai që është i pangopur për fitime të mbrapshta për 
shtëpinë e tij, për të vendosur folenë e tij lart dhe për t'i shpëtuar fuqisë 
së fatkeqësisë.

Mateu  5:28   Por  unë  po  ju  them se  kushdo  që  shikon  një  grua  për  ta 
dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet.

Marku  4:19   por  shqetësimet  e  kësaj  bote,  mashtrimet  e  pasurisë  dhe 
lakmitë  për  gjëra  të  tjera  që hynë,  e  mbyten  fjalën  dhe  ajo  bëhet  e 
pafrytshme.

Marku  7:22   vjedhjet,  lakmitë,  ligësitë,  mashtrimet,  pafytyrësia,  smira, 
blasfemia, kryelartësia, budallallëku.

Luka 3:14  Edhe ushtarët e pyetën duke thënë: ``Dhe ne, ç'duhet të bëjmë?''. 
Dhe ai u tha atyre: ``Mos i bëni shantazh asnjeriu, mos i bëni akuza të 
rreme kurrkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj!''.

Luka 12:15  Pastaj u tha atyre: ``Kini kujdes dhe ruhuni nga kopracia, sepse 
jeta e njeriut nuk qëndron në mbushullinë e gjërave që zotëron''.

Luka 16:14  Dhe farisenjtë,  të cilët  ishin shumë të dhënë pas parasë,  i 
dëgjonin të gjitha këto dhe e tallnin.

Gjoni 8:44  Ju jeni nga djalli, që është ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e 
atit tuaj; ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, 
sepse në të nuk ka të vërtetë.  Kur thotë të rrema, flet nga vetvetja, 
sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës.

Veprat Apostujve 20:33  Unë nuk kam dashur as argjend, as ar, as rrobat e 
ndonjërit.

Romakëve 1:24-29  Prandaj Perëndia ia dorëzoi papastërtsë në epshet e 



zemrave të tyre, për të çnderuar trupat e tyre në mes vetë atyre, 25  që e 
ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i 
shërbyen krijesës në vend të Krijuesit, që është i bekuar përjetë. Amen. 
26  Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasioneve të ulëta, sepse edhe 
gratë e tyre i shndërruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër 
natyrës. 27   Në  të  njejtën  mënyrë  burrat,  duke  lënë  marrëdheniet  e 
natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri-tjetrin, duke 
kryer  akte  të  pandershme  burra  me  burra,  duke  marrë  në  vetvete 
shpagimin e duhur për gabimin e tyre. 28  Dhe meqenëse nuk e quajtën 
me  vend  të  njihnin  Perëndinë,  Perëndia  i  dorëzoi  në  një  mendje  të 
çoroditur, për të bërë gjëra të pahijshme, 29  duke qenë të mbushur plot 
me  çdo  padrejtësi,  kurvërim,  mbrapshtësi,  lakmi,  ligësi;  plot  smirë, 
vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi,

Romakëve 6:12   Le  të  mos  mbretërojë,  pra,  mëkati  në  trupin  tuaj  të 
vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta.

Romakëve 7:7   Çfarë të themi, pra? Se ligji është mëkat? Ashtu mos qoftë! 
Mëkatin unë nuk do ta kisha njohur, veç se me anë të ligjit; sepse unë 
nuk do ta kisha njohur lakminë, po të mos thoshte ligji: ``Mos lakmo!''.

Romakëve 13:9  Sepse urdhërimet: ``Mos shkel kurorë, mos vraj, mos vidh, 
mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo'', dhe në pastë ndonjë urdhërim 
tjetër,  përmblidhen  në  këtë  fjalë:  ``Duaje  të  afërmin  tënd  porsi 
vetveten!''.

Romakëve 13:14  Por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes 
për mishin, që t'ia kënaqni lakmitë.

1  e  Korintasve  5:10,11   dhe  aspak  me  kurvarët  e  kësaj  bote,  ose  me 
lakmuesit ose me cubat, ose me idhujtarët, sepse atëherë duhet të dilni 
nga  bota. 11   Por  tani  ju  shkrova  të  mos  përziheni  me  atë,  të 
ashtuquajturin vëlla, që është kurvar, ose lakmues ose idhujtar, o shpi-
fës, o pijanec ose cub; me një të tillë bile as të mos hani bashkë.

1 e Korintasve 6:9,10   A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë 
mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni:  as kurvarët,  as idhujtarët,  as 
shkelësit  e  kurorës,  as  të  zhburrëruarit,  as  homoseksualët, 10   as 
vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as përqeshësit, as grabitësit nuk 
do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.

1 e Korintasve 10:6   Dhe këto u bënë si shembuj për ne, që ne të mos 
dëshirojmë gjëra të liga, ashtu si dëshiruan ata,

1 e Korintasve 12:31  Por kërkoni me zemër të zjarrtë dhuntitë më të mira; 
dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë.

1 e Korintasve 14:39  Prandaj, o vëllezër të mi, kërkoni me zemër të zjarrtë 
të profetizoni dhe mos ndaloni të flasin në gjuhëra.



2 e Korintasve 9:5  Prandaj m'u duk e nevojshme t'i këshilloj vëllezërit të 
vijnë  te  ju  më  përpara,  që  të  bëjnë  gati  më  parë  ofertën  që  kishit 
premtuar më parë, kështu që ajo të jetë gati si dhuratë bujarie dhe jo 
kopracie.

Galatasve  5:16-20   Dhe  unë  them:  Ecni  sipas  Frymës  dhe  nuk  do  ta 
përmbushni dëshirat e mishit, 17  sepse mishi ka dëshira kundër Frymës, 
dhe Fryma ka dëshira kundër mishit; dhe këto janë të kundërta me njëra-
tjetrën,  që  ju  të  mos  bëni  ato  që  dëshironi. 18   Por  në  qoftë  se 
udhëhiqeni nga Fryma, ju nuk jeni nën ligj. 19  Dhe veprat e mishit janë 
të  zbuluar  dhe  janë:  kurorëshkelja,  kurvëria,  ndyrësia,  shthurja, 20 
idhujtaria,  magjia,  armiqësimi,  grindjet,  xhelozitë,  mëritë,  zënkat, 
përçarjet, tarafet,

Galatasve  5:24   Edhe  ata  që  janë  të  Krishtit  e  kanë  kryqëzuar  mishin 
bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij.

Efesianëve 2:1-3   Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në 
mëkate, 2  në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas 
prijësit  të  pushtetit  të  erës,  sipas  frymës  që  vepron  tani  në  bijtë  e 
mosbindjes, 3  ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e 
mishit tonë duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim 
prej natyre bij të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët.

Efesianëve 4:19   Ata,  duke  u  bërë  të  pandjeshëm,  e  dhanë  veten  në 
shthurje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur.

Efesianëve 4:22-27  që të zhvisheni, për sa i takon sjelljes së mëparshme, 
nga njeriu i vjetër që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, 23 
dhe  të  përtëriteni  në  frymën  e  mendjes  suaj 24   dhe  të  visheni  me 
njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së 
vërtetës. 25  Prandaj, duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili t'i thotë të 
vërtetën  të  afërmit  të  vet,  sepse  jemi  gjymtyrë,  njeri  me  tjetrin. 26 
Zemërohuni dhe mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj; 
27  dhe mos i jepni vend djallit.

Efesianëve 5:3   Por, ashtu si u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë 
papastërti, as kurnacëri të mos zihet në gojë midis jush;

Efesianëve 5:5  Të dini në fakt këtë: asnjë kurvar, ose i ndyrë ose kurnac, i  
cili është idhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe 
të Perëndisë.

Kolosianëve 3:5   Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: 
kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është 
idhujtari;

1 Thesalonikasve 2:5  Ne, pra, nuk kemi përdorur kurrë, sikurse e dini mirë, 
fjalë lajkatuese, dhe as nuk jemi nisur nga motive lakmie; Perëndia është 



dëshmitar.
1  Thesalonikasve 4:3-7  Sepse ky është vullneti  i  Perëndisë:  shenjtërimi 

juaj; të hiqni dorë nga kurvëria; 4  që secili prej jush të dijë ta mbajë 
enën e vet në shenjtëri dhe me nder, 5  jo me pasione epshi, si johebre 
që nuk e njohin Perëndinë, 6  dhe që askush të mos mashtrojë ose t'ia 
hedhë në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është hakmarrësi për të 
gjitha këto gjëra, sikurse edhe ju thamë më parë dhe e dëshmuam. 7 
Sepse Perëndia nuk na thirri në ndyrësi, por në shenjtërim.

1 Timoteut 3:3  të mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë 
koprac, por i butë, jo grindavec, të mos lakmojë paranë;

1 Timoteut 3:8   Gjithashtu dhjakët duhet të jenë dinjitozë, jo me dy faqe në 
fjalë,  të  mos  jepen  pas  verës  së  tepërt,  të  mos  lakmojnë  fitime  të 
paligjshme,

1 Timoteut 6:9,10  Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bien në tundim, në 
lak  dhe  në  shumë  pasione  të  paarsyeshme  dhe  të  dëmshme,  që  i 
plandosin njerëzit në rrënim dhe shkatërrim. 10  Sepse lakmia për para 
është rrënja e gjithë të këqijave dhe, duke e lakmuar atë fort,  disa u 
larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje.

2 Timoteut 2:22   Largohu nga pasionet rinore dhe bjeru pas drejtësisë, 
besimit, dashurisë dhe paqes bashkë me ata që e thërresin në ndihmë 
Zotin me zemër të pastër.

2  Timoteut  3:2   sepse  njerëzit  do  të  jenë  egoistë,  lakmues  parash, 
mburravecë,  krenarë,  blasfemues,  të  pabindur  ndaj  prindërve, 
mosmirënjohës, të paudhë,

2 Timoteut 3:6  Sepse prej këtyre janë ata që futen nëpër shtëpi dhe i bëjnë 
për vete femrat e ngarkuara me mëkate,  të sunduara nga pasione të 
ndryshme,

2  Timoteut  4:3   Sepse  do  të  vijë  koha  kur  njerëzit  nuk  do  ta  durojnë 
doktrinën  e  shëndoshë,  por,  sipas  ëndjeve  të  veta,  do  të  mbledhin 
grumbull mësues për të gudulisur veshët

Titi 2:12  dhe na mëson të mohojmë pabesinë dhe lakmitë e botës, sepse 
ne rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë,

Titi 3:3  Sepse edhe ne dikur ishim të pamendë, rebelë, endacakë, robër të 
lakmive të ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, 
të urryer dhe duke e urryer njeri tjetrin.

Hebrenjve 13:5  Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që 
keni,  sepse  vetë  Perëndia  ka  thënë:  ``Nuk  do  të  të  lë,  nuk  do  të  të 
braktis''.

Jakobit  1:14,15   Por  secili  tundohet  i  udhëhequr  dhe  i  mashtruar  nga 
lakminë e vet. 15  Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, 



si të kryhet, ngjiz vdekjen.
Jakobit  4:1-5    Nga  vijnë  luftërat  dhe  grindjet  te  ju?.  A  nuk  vijnë,  nga 

pasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? 2  Ju lakmoni dhe nuk keni, ju 
vrisni dhe keni smirë dhe nuk fitoni gjë; ju ziheni dhe luftoni, por nuk 
keni, sepse nuk kërkoni. 3  Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni 
keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. 4  O shkelës dhe shkelëse 
të  kurorës,  a  nuk  e  dini  se  miqësia  me  botën  është  armiqësi  me 
Perëndinë? Ai, pra, që don të jetë mik i botës bëhet armik i Perëndisë. 5 
Apo pandehni se Shkrimi thotë kot: ``Fryma që rri në ne a lakmon deri në 
smirë''?

1 Pjetrit 1:14  Si bij të bindur, mos iu përshtatni lakmive të mëparshme kur 
ishit në padijen tuaj,

1 Pjetrit 2:11  Shumë të dashur, unë ju këshilloj, si të huaj dhe shtegtarë, të 
hiqni dorë nga lakmitë e mishit, që luftojnë kundër shpirtit.

1 Pjetrit 4:2-4  për të jetuar kohën që mbetet në mish jo më në pasionet e 
njerëzve,  por  sipas  vullnetit  të  Perëndisë. 3   Sepse  për  ne  është  e 
mjaftueshme koha e jetës që shkuam për të kënaqur gjërat e dëshiruara 
nga johebrenjtë, kur ecnim në shthurje, në pasione, në dehje, në teprime, 
në të ngrëna e në të pira dhe në idhujtari të neveritshme. 4   Prandaj u 
duket çudi që ju nuk rendni me ta në po ato teprime shthurjeje dhe flasin 
keq për ju.

2 Pjetrit 1:4  me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe 
shumë  të  mëdha,  që  nëpërmjet  tyre  të  bëheni  pjestarë  të  natyrës 
hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë.

2 Pjetrit 2:3   Dhe në lakminë e tyre do t'ju shfrytëzojnë me fjalë të shpifura, 
por ndëshkimi i tyre që moti nuk vonon dhe shkatërrimi i tyre nuk po 
dremit.

2 Pjetrit 2:9-19  Zoti di t'i shpëtojë nga tundimi të perëndishmit dhe t'i ruajë 
të padrejtët që të ndëshkohen ditën e gjyqit, 10   sidomos ata që shkojnë 
pas mishit në lakminë e fëlliqësisë dhe e përbuzin pushtetin. Ata janë të 
paturpshëm,  arrogant  dhe  nuk  druajnë  të  blasfemojnë  dinjitetet; 11 
ndërsa engjëjt, që janë më të lartë për nga forca e nga fuqia, nuk sjellin 
kundër atyre  gjykime fyese përpara  Zotit. 12  Por  këta,  si  shtazë pa 
mend, të lindura nga natyra që të kapen dhe të shkatërrohen, flasin keq 
për gjërat që nuk i dinë dhe do të asgjësohen në prishjen e tyre, duke 
marrë kështu shpërblimin e paudhësisë së tyre. 13  Ata e konsiderojnë 
kënaqësi ta çojnë ditën ndër qejfe; janë njolla dhe fëlliqësi, dhe lëshohen 
pas mashtrimeve të tyre, kur marrin pjesë në gostitë tuaja. 14  Sytë i 
kanë plot me kurorëshkelje dhe nuk pushojnë së mëkatuari; mashtrojnë 
shpirtrat  e paqëndrueshëm, kanë zemër të stërvitur  në lakmime,  dhe 



janë bij  mallkimi. 15  Ata,  pasi  e  lanë udhën e drejtë,  devijuan duke 
ndjekur  udhën  e  Balaamit,  birit  të  Beorit,  i  cili  e  deshi  pagën  e 
paudhësisë, 16  por u qortua për shkeljen e tij: një kafshë barre pa gojë, 
duke folur  me zë njeriu,  e  ndaloi  marrëzinë e profetit. 17  Këta janë 
burime pa ujë, re që shtyhen nga furtuna, të cilëve u rezervohet errësira 
e territ përjetë. 18  Sepse duke mbajtur ligjërata jashtë mase të fryra 
dhe  të  kota  bëjnë  për  vete,  me  anë  të  pasioneve  të  mishit  dhe  të 
paturpësisë, ata që me të vërtetë kishin shpëtuar nga ata që jetojnë në 
gabim; 19   ndërsa  u  premtojnë  atyre  liri,  ata  vetë  janë  skllevër  të 
prishjes, sepse një bëhet skllav i atij që e mundi.

2 Pjetrit 3:3   Së pari duhet të dini këtë, se në ditët e fundit do të vijnë disa 
përqeshës, të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta,

1 Gjoni 2:15-17  Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Ne qoftë se 
ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të, 16  sepse gjithçka që 
është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk 
vjen nga Ati, por nga bota. 17  Dhe bota kalon me lakminë e saj; por ai që 
bën vullnetin e Perëndisë mbetet përjetë.

Juda 1:11  Mjerë ata, sepse kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas 
çoroditjes së Balaamit për fitim dhe mbaruan në rebelim e Koreut.

Juda 1:15-19   për të bërë gjyqin kundër të gjithëve dhe për të bindur të 
gjithë të pabesët në mes tyre për të gjitha veprat e paudhësisë dhe për 
të gjitha fjalët fyese që mëkatarët e pabesë folën kundër tij''. 16  Këta 
janë murmuritës, që ankohen për fatin e tyre, që ecin sipas pasioneve të 
tyre; dhe goja e tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë lajka njerëzve për 
dobi të vet. 17  Por ju, shumë të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë 
parathënë apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht. 18  Ata ju thoshnin që në 
kohën e fundit do të ketë tallës që do të ecin sipas pasioneve të tyre të 
paudhësisë. 19  Këta janë ata që shkaktojnë përçarjet, njerëz mishor, që 
s'kanë Frymën.

Revelation 18:14  Dhe fryti i dëshirës së shpirtit tënd ikën prej teje, dhe të 
gjitha gjërat e pasura dhe të shkëlqyerat ikën prej teje dhe ti nuk do t'i 
gjesh më kurrë.
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