
Begärelser   Skrift - Lust Scriptures  

2 Moseboken 15:9 Fienden sade: 'Jag vill förfölja dem, hinna upp dem, jag 
vill utskifta byte, släcka min hämnd på dem; jag vill draga ut mitt svärd, 
min hand skall förgöra dem.'

2 Moseboken 18:21 Men sök ut åt dig bland allt folket dugande män som 
frukta  Gud,  pålitliga  män  som  hata  orätt  vinning,  och  sätt  dessa  till 
föreståndare för dem, somliga över tusen, andra över hundra, andra över 
femtio och andra över tio.

2 Moseboken 20:14,17 Du skall icke begå äktenskapsbrott. 17 Du skall icke 
hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din 
nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till 
hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

4 Moseboken 11:4 Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av 
lystnad; Israels barn själva begynte då ock åter att gråta och sade:» Ack 
om vi hade kött att äta!

5 Moseboken 5:21 Du skall icke heller hava begärelse till din nästas hustru. 
Du skall icke heller hava lust till din nästas hus, ej heller till hans åker 
eller hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans 
åsna, ej heller till något som tillhör din nästa.

5 Moseboken 12:20,22 Om du alltså, när HERREN, din Gud, har utvidgat ditt 
område, såsom han har lovat dig, tänker så:» Jag vill äta kött» -ifall det 
nu lyster för dig att äta kött-så må du då äta kött, så mycket dig lyster. 22 
Om en man ertappas med att ligga hos en kvinna som är en annan mans 
äkta hustru, så skola båda dö, både mannen som låg hos kvinnan, och 
jämväl kvinnan: du skall skaffa bort ifrån Israel vad ont är.

Josua 7:21 jag såg ibland bytet en dyrbar mantel från Sinear och två hundra 
siklar  silver  och  en  guldplatta,  femtio  siklar  i  vikt,  och  till  detta  fick 
begärelse och tog det; se, det är gömt i jorden, i mitten av mitt tält, och 
silvret underst.»

Psaltaren 10:3 Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den 
rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN.

Psaltaren 78:18,30 De frestade Gud i sina hjärtan, i det de begärde mat för 
sin lystnad. 30 Men ännu hade de icke stillat sin lystnad, ännu var maten i 
deras mun,

Psaltaren 81:13 Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet, det fingo vandra 
efter sina egna rådslag.

Psaltaren  106:14  De  grepos  av  lystnad  i  öknen  och  frestade  Gud  i 
ödemarken.

Psaltaren 119:36 Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av 
till orätt vinning.



Ordspråksboken 1:19 Så går det envar som söker orätt vinning: sin egen 
herre berövar den livet.

Ordspråksboken 6:25 Hav icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, 
och låt henne icke fånga dig med sina blickar.

Ordspråksboken 15:27 Den som söker orätt vinning drager olycka över sitt 
hus, men den som hatar mutor, han får leva.

Ordspråksboken 21:25,26 Den lates begärelse för honom till döden, i det att 
hans händer icke vilja arbeta. 26 Den snikne är alltid full av snikenhet; 
men den rättfärdige giver och spar icke.

Ordspråksboken 28:16 Du furste utan förstånd, du som övar mycket våld, att 
den som hatar orätt vinning, han skall länge leva.

Jesaja 56:11 Men de hundarna äro ock glupska och kunna ej bliva mätta. Ja, 
sådana  människor  äro  herdar,  dessa  som intet  kunna  förstå!  De  vilja 
allasammans vandra sin egen väg; var och en söker sin egen vinning, alla, 
så många de äro.

Jesaja 57:17 För hans girighetssynd förtörnades jag; jag slog honom, och i 
min förtörnelse höll  jag mig dold.  Men i  sin  avfällighet  fortfor  han att 
vandra på sitt hjärtas väg.

Jeremia 6:13 Ty alla, både små och stora, söka där orätt vinning, och både 
profeter och präster fara allasammans med lögn,

Jeremia 22:17 Men dina ögon och ditt hjärta stå allenast efter vinning och 
efter att utgjuta den oskyldiges blod och att öva förtryck och våld.

Jeremia 51:13 Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, din ände 
har nu kommit, din vinningslystnads mått är fyllt.

Hesekiel  6:9 så skola dessa edra räddade ute bland folken,  där de äro i 
fångenskap, tänka på mig, när jag har krossat deras trolösa hjärtan, som 
veko av ifrån mig, och deras ögon, som i trolös avfällighet skådade efter 
deras eländiga avgudar; och de skola känna leda vid sig själva för det 
onda som de hava gjort med alla sina styggelser.

Hesekiel 14:4,5 Nej; tala därför med dem och säg till dem: Så säger Herren, 
HERREN: Var och en av Israels hus, som låter sina eländiga avgudar få 
insteg  i  sitt  hjärta  och  ställer  upp  framför  sig  vad  som är  honom en 
stötesten till missgärning, och så kommer till profeten, honom skall jag, 
HERREN, giva svar såsom han har förtjänat genom sina många eländiga 
avgudar.  5  Så  skall  jag  gripa  Israels  barn  i  hjärtat,  därför  att  de 
allasammans hava vikit bort ifrån mig genom sina eländiga avgudar.

Hesekiel 22:12 Man tager hos dig mutor för att utgjuta blod; ja, du ockrar 
och tager ränta och skinnar din nästa med våld,  och mig förgäter du, 
säger Herren, HERREN.

Hesekiel 33:31 Och de komma till dig, såsom gällde det en folkförsamling, 
och sätta sig hos dig såsom mitt folk; och de höra dina ord, men göra icke 
efter dem. Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan 



stå blott efter egen vinning.
Hosea 4:12 Mitt folk frågar sin stock till råds och vill hämta besked av sin 

stav;  ty  en  trolöshetens  ande  har  fört  dem  vilse,  så  att  de  i  trolös 
avfällighet hava lupit bort ifrån sin Gud.

Hosea 5:4 De lägga sig icke vinn om att vända tillbaka till sin Gud, ty en 
trolöshetens ande bor i deras bröst, och HERREN känna de icke.

Mika 2:2 dessa som hava begärelse till sin nästas åkrar och röva dem, eller 
till  hans  hus  och  tillägna  sig  dem;  dessa  som  öva  våld  mot  både 
människor och hus, mot både ägare och egendom!

Nahum 3:4 Allt detta för den myckna otukt hon bedrev, hon, den fagra och 
trollkunniga  skökan,  som  prisgav  folkslag  genom  sin  otukt  och 
folkstammar genom sina trolldomskonster.

Habackuk 2:9 Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus, för att kunna bygga 
ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld!

Matteus 5:28 Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en 
annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt 
hjärta.

Markus 4:19 men låta tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse, 
och begärelser efter andra ting, komma därin och förkväva ordet, så att 
det bliver utan frukt.

Markus  7:22  äktenskapsbrott,  girighet,  ondska,  svek,  lösaktighet,  avund, 
hädelse, övermod, oförsynt väsende.

Lukas 3:14 Också krigsmän frågade honom och sade:» Vad skola då vi göra? 
Han svarade dem:» Tilltvingen eder icke penningar av någon, genom hot 
eller på annat otillbörligt sätt, utan låten eder nöja med eder sold.»

Lukas 12:15 Därefter sade han till dem:» Sen till, att I tagen eder till vara för 
allt  slags  girighet;  ty  en  människas  liv  beror  icke  därpå  att  hon  har 
överflöd på ägodelar.»

Lukas 16:14 Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de 
drevo då gäck med honom.

Johannes 8:44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär 
till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i 
sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar 
lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Apgostlagärn 20:33 Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av 
någon.

Romarbrevet 1:24-29 Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt 
orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. 25 De hade ju 
bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det 
skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. 26 
Fördenskull  gav  Gud  dem  till  pris  åt  skamliga  lustar:  deras  kvinnor 
utbytte  det  naturliga  umgänget  mot  ett  onaturligt;  27  sammalunda 



övergåvo  ock  männen  det  naturliga  umgänget  med  kvinnan  och 
upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så 
fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. 28 Och eftersom de 
icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav 
Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting. 
29  Så  hava  de  blivit  uppfyllda  av  allt  slags  orättfärdighet,  ondska, 
girighet,  elakhet;  de  äro  fulla  av  avund,  mordlust,  trätlystnad,  svek, 
vrångsinthet;

Romarbrevet  6:12  Låten  därför  icke  synden  hava  väldet  i  edra  dödliga 
kroppar, så att I lyden deras begärelser.

Romarbrevet 7:7 Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden 
skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke 
vetat  av  begärelsen,  om  icke  lagen  hade  sagt:»  Du  skall  icke  hava 
begärelse.»

Romarbrevet  13:9  De  buden:»  Du  skall  icke  begå  äktenskapsbrott»,  »Du 
skall icke dräpa», »Du skall icke stjäla», »Du skall icke hava begärelse» 
och vilka andra bud som helst, de sammanfattas ju alla i det ordet:» Du 
skall älska din nästa såsom dig själv.»

Romarbrevet 13:14 Ikläden eder fastmer Herren Jesus Kristus, och haven 
icke sådan omsorg om köttet, att onda begärelser därav uppväckas.

1 Korinterna 5:10,11 detta icke sagt i  allmänhet, om alla denna världens 
otuktiga människor eller om giriga och roffare eller om avgudadyrkare; 
annars måsten I ju rymma ur världen. 11 Nej, då jag skrev så till eder, 
menade jag, att om någon som kallades broder vore en otuktig människa 
eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare 
eller en roffare, så skullen I icke hava något umgänge med en sådan eller 
äta tillsammans med honom.

1 Korinterna 6:9,10 Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds 
rike  till  arvedel?  Faren  icke  vilse.  Varken  otuktiga  människor  eller 
avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till 
synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd, 10 varken tjuvar 
eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till 
arvedel.

1 Korinterna 10:6 Detta skedde oss till  en varnagel, för att vi icke skulle 
hava begärelse till det onda, såsom de hade begärelse därtill.

1 Korinterna 12:31 Men varen ivriga att  undfå de nådegåvor som äro de 
största. Och nu vill jag ytterligare visa eder en väg, en övermåttan härlig 
väg.

1  Korinterna  14:39 Alltså,  mina bröder,  varen ivriga  att  undfå  profetians 
gåva och förmenen ej heller någon att tala tungomål.

2  Korinterna  9:5  Jag har  därför  funnit  det  vara  nödvändigt  att  uppmana 
bröderna  att  i  förväg  begiva  sig  till  eder  och  förbereda  den 



rikliga»välsignelsegåva» som I  redan haven  utlovat.  De  skola  laga att 
denna är tillreds såsom en riklig gåva, och icke såsom en gåva i njugghet.

Galaterbrevet 5:16-20 Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I 
förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. 17 Ty köttet har begärelse 
mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för 
att hindra eder att göra vad I viljen. 18 Men om I drivens av ande, så stån 
I icke under lagen. 19 Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, 
orenhet,  lösaktighet,  20 avgudadyrkan,  trolldom, ovänskap,  kiv,  avund, 
vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

Galaterbrevet 5:24 Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött 
tillika med dess lustar och begärelser.

Efesierbrevet 2:1-3 Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda 
genom de  överträdelser  och  synder  2  i  vilka  I  förut  vandraden,  efter 
denna  världs  och  tidsålders  sätt,  i  det  I  följden  fursten  över  luftens 
härsmakt,  över  den andemakt som nu är  verksam i  de  ohörsamma.  3 
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts 
begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår 
natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Efesierbrevet 4:19 Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, 
så att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.

Efesierbrevet  4:22-27  att  I-då  detta  nu  krävdes  på  grund  av  eder  förra 
vandel-haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att 
följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,  23 och nu förnyens genom 
Anden som bor  i  edert  sinne,  24  och att  I  haven  iklätt  eder  den nya 
människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet 
och  helighet.  25  Läggen  därför  bort  lögnen,  och  talen  sanning  med 
varandra, eftersom vi äro varandras lemmar. 26 »Vredgens, men synden 
icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede, 27 och given icke djävulen 
något tillfälle.

Efesierbrevet  5:3  Men  otukt  och  orenhet,  av  vad  slag  det  vara  må,  och 
girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland 
eder,

Efesierbrevet 5:5 Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen 
otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller 
någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare.

Kolosserbrevet 3:5 Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till:  otukt, 
orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

1 Tessaloniker 2:5 Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det 
veten  I,  ej  heller  så,  att  vi  skulle  få  en  förevändning  att  bereda  oss 
vinning-Gud är vårt vittne.

1 Tessaloniker 4:3-7 Ty detta är Guds vilja, detta som hör till eder helgelse, 
att I avhållen eder från otukt, 4 och att var och en av eder vet att hava sin 



egen  maka  i  helgelse  och  ära,  5  icke  i  begärelses  lusta  såsom 
hedningarna-vilka icke känna Gud- 6 och att ingen i sitt förhållande till sin 
broder kränker honom eller  gör  honom något förfång,  ty  Herren är  en 
hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för 
eder. 7 Gud har ju icke kallat oss till orenhet, utan till att leva i helgelse.

1  Timoteus  3:3  icke  begiven  på  vin,  icke  våldsam,  utan  foglig,  icke 
stridslysten, fri ifrån penningbegär.

1 Timoteus 3:8 Församlingstjänarna böra likaledes skicka sig värdigt, icke 
vara tvetaliga, icke benägna för mycket vindrickande, icke snikna efter 
slem vinning;

1 Timoteus 6:9,10 Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och 
snaror  och hemfalla åt  många dåraktiga och skadliga begärelser,  som 
sänka människorna ned i fördärv och undergång. 10 Ty penningbegäret är 
en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava 
villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

2 Timoteus 2:22 Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, 
tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

2  Timoteus  3:2  Ty  människorna  skola  då  vara  själviska,  penningkära, 
stortaliga,  övermodiga,  smädelystna,  olydiga  mot  sina  föräldrar, 
otacksamma, gudlösa,

2 Timoteus 3:6 Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga 
svaga  kvinnor,  som  äro  tyngda  av  synder  och  drivas  av  allahanda 
begärelser,

2 Timoteus 4:3 Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den 
sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare 
hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,

Titusbrevet 2:12 den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla 
världsliga  begärelser,  och  till  att  leva  tuktigt  och  rättfärdigt  och 
gudfruktigt i den tidsålder som nu är,

Titusbrevet  3:3  Vi  voro  ju  själva  förut  oförståndiga,  ohörsamma  och 
vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde 
i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

Hebreerbrevet 13:5 Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; 
låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt:» Jag skall icke 
lämna dig eller övergiva dig.»

Jakobsbrevet  1:14,15 Nej,  närhelst  någon frestas,  så  är  det  av  sin  egen 
begärelse som han drages och lockas. 15 Sedan, när begärelsen har blivit 
havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder 
hon död.

Jakobsbrevet 4:1-5 Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? 
Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar? 2 I ären fulla av 
begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen 



dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I haven intet, därför att I 
icke bedjen. 3 Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för 
att kunna i edra lustar förslösa vad I fån. 4 I trolösa avfällingar, veten I då 
icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens 
vän, han bliver alltså Guds ovän. 5 Eller menen I att detta är ett tomt ord i 
skriften:» Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga 
sin boning i oss»?

1 Petrus 1:14 Då I nu haven kommit till lydnad, så följen icke de begärelser 
som I förut, under eder okunnighets tid, levden i,

1  Petrus  2:11  Mina  älskade,  jag  förmanar  eder  såsom»gäster  och 
främlingar» att taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra 
krig mot själen.

1 Petrus 4:2-4 Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, 
icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja. 3 Ty det 
är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och 
levat  i  lösaktighet  och  onda  begärelser,  i  fylleri,  vilt  leverne  och 
dryckenskap  och  i  allahanda  skamlig  avgudadyrkan,  4  varför  de  ock 
förundra  sig  och  smäda  eder,  då  I  nu  icke  löpen  med  till  samma 
liderlighetens pöl.

2 Petrus 1:4 Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket 
stora löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig 
natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen 
råder i världen.

2  Petrus  2:3  I  sin  girighet  skola  de  ock  med bedrägliga  ord  bereda  sig 
vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer 
icke, och deras fördärv sover icke.

2 Petrus 2:9-19 Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, 
men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag. 10 Och 
detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter 
köttslig  lust  och  förakta  andevärldens  herrar.  I  sitt  trots  och  sin 
självgodhet  bäva  dessa  människor  icke  för  att  smäda  andevärldens 
härlige, 11 under det att änglar som stå ännu högre i starkhet och makt 
icke om dem uttala någon smädande dom inför Herren. 12 Men på samma 
sätt som oskäliga djur förgås, varelser som av naturen äro födda till att 
fångas och förgås, på samma sätt skola ock dessa förgås, eftersom de 
smäda vad de icke känna till; 13 och de skola så bliva bedragna på den 
lön som de vilja vinna genom orättfärdighet. De hava sin lust i kräsligt 
leverne mitt på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de 
vid gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar.  14 
Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De 
locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade 
äro de. 15 De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att 



efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön 
genom orättfärdighet; 16 men han blev tillrättavisad för sin överträdelse: 
en  stum  arbetsåsninna  begynte  tala  med  människoröst  och  hindrade 
profeten i hans galenskap. 17 Dessa människor äro källor utan vatten, 
skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt 
dem. 18 Ty de tala stora ord som äro idel  fåfänglighet;  och då de nu 
själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig 
människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i 
villfarelse.  19  De  lova  dem frihet,  fastän  de  själva  äro  förgängelsens 
trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes 
träl.

2  Petrus  3:3  Och  det  mån I  framför  allt  veta,  att  i  de  yttersta  dagarna 
bespottare skola komma med bespottande ord,  människor som vandra 
efter sina egna begärelser.

1 Johannes 2:15-17 Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om 
någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. 16 Ty allt som är 
i  världen,  köttets  begärelse  och  ögonens  begärelse  och  högfärd  över 
detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen. 17 Och världen 
förgår  och dess begärelse,  men den som gör  Guds vilja,  han förbliver 
evinnerligen.

Judasbrevet 1:11 Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns 
skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av 
en gensträvighet lik Koras.

Judasbrevet  1:15-19  för  att  hålla  dom  över  alla  och  bestraffa  alla  de 
ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för 
alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot 
honom.» 16 De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, 
medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar 
stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till 
behag. 17 Men kommen ihåg, I mina älskade, vad som har blivit förutsagt 
av vår  Herres,  Jesu Kristi,  apostlar,  18 huru de sade till  eder:»  I  den 
yttersta  tiden  skola  bespottare  uppstå,  som  vandra  efter  sina  egna 
ogudaktiga begärelser.» 19 Det är dessa människor som vålla söndringar, 
dessa som äro»själiska» och icke hava ande.

Uppenbarelse 18:14 De frukter som din själ hade begär till hava försvunnit 
ifrån dig; allt vad kräsligt och präktigt du hade har gått förlorat för dig 
och skall aldrig mer bliva funnet.
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