
Şehvet     Kutsal Kitap - Lust Scriptures  

Çikiş 15:9 Düşman böbürlendi: `Peşlerine düşüp yakalayacağım 
onları' dedi, `Bölüşeceğim çapulu, Dileğimce yağmalayacağım, 
Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.'

Çikiş  18:21 Bunun yanısıra halkın arasından Tanrı'dan korkan, 
yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç; 
onları  biner,  yüzer,  ellişer, onar  kişilik  toplulukların  başına 
önder ata.

Çikiş 20:14 Zina etmeyeceksin.
Çikiş 20:17 Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, 

öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
Çölde Sayım 11:4 Derken,  halkın  arasındaki  yabancılar  başka 

yiyeceklere  özlem  duymaya başladılar.  İsrailliler  de  yine 
ağlayarak, Keşke yiyecek biraz et olsaydı! dediler,

Yasa  Tekrari  5:21 `Komşunun  karısına  kötü  gözle 
bakmayacaksın.  Komşunun  evine,  tarlasına, erkek  ve  kadın 
kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.'

Yasa  Tekrari  12:20 Tanrınız  RAB  size  verdiği  söz  uyarınca 
sınırınızı genişlettiğinde, et yemeye istek duyup, `Et yiyeceğiz' 
derseniz, dilediğiniz kadar et yiyebilirsiniz.

Yasa  Tekrari  22:22 Eğer  bir  adam  başka  birinin  karısıyla 
yatarken  yakalanırsa,  hem kadınla yatan  adam,  hem kadın, 
ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız.

Yeşu  7:21 Ganimetin  içinde  Şinar  işi  güzel  bir  kaftan,  iki  yüz 
şekel  gümüş, elli  şekel  ağırlığında  bir  külçe  altın  görünce 
dayanamayıp  aldım.  En altta  gümüş  olmak  üzere,  tümünü 
çadırımın ortasında toprağa gömdüm.

Mezmurlar  10:3 Kötü insan içindeki  isteklerle  övünür,  Açgözlü 
insan RAB'be lanet okur, O'nu hor görür.

Mezmurlar 78:18 Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek İçlerinde 
Tanrı'yı denediler.

Mezmurlar  78:30 Ancak  onlar  isteklerine  doymadan,  Daha 



ağızları doluyken,
Mezmurlar  81:12 Ben  de  onları  inatçı  yürekleriyle  baş  başa 

bıraktım, Bildikleri gibi yaşasınlar diye.
Mezmurlar  106:14 Özlemle kıvrandılar  çölde,  Tanrı'yı  denediler 

ıssız yerlerde.
Mezmurlar  119:36 Yüreğimi  haksız  kazanca  değil,  Kendi 

öğütlerine yönelt.
S  Ozdeyisler  1:19 Haksız  kazanca  düşkün  olanların  sonu 

böyledir. Bu düşkünlük onları canlarından eder.
S  Ozdeyisler  6:25 Böyle  kadınların  güzelliği  seni  ayartmasın, 

Bakışları seni tutsak etmesin.
S Ozdeyisler 15:27 Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir, 

Rüşvetten nefret edense rahat yaşar.
S Ozdeyisler 21:25,26 Tembelin isteği onu ölüme götürür, Çünkü 

elleri  çalışmaktan  kaçınır; 26 Bütün  gün  isteklerini  sıralar 
durur, Oysa doğru kişi esirgemeden verir.

S Ozdeyisler 28:16 Gaddar önderin aklı kıttır; Haksız kazançtan 
nefret edense uzun ömürlü olur.

Yeşaya 56:11 Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler, Aklı 
kıt  çobanlar bunlar! Kendi yollarına döndüler,  Her biri  yalnız 
kendi çıkarını düşünüyor.

Yeşaya  57:17 Haksız  kazanç  suçuna  öfkelenip  halkı 
cezalandırdım, Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki, 
inatla kendi yollarından gittiler.

Yeremya  6:13 Küçük  büyük  herkes  kazanç  peşinde, 
Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor.

Yeremya 22:17 Seninse gözlerin de yüreğin de yalnız kazanca, 
Suçsuz kanı dökmeye, Baskı, zorbalık yapmaya yönelik.

Yeremya 51:13 Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan, Hazinesi 
bol olanlar, Sonunuz geldi, zamanınız doldu.

Hezekiel  6:9 Kurtulanlar  tutsak  alındıkları  uluslarda  beni 
anımsayacaklar.  Benden dönen  sadakatsiz  yüreklerinden, 
putları  ardınca  şehvete  sürükleyen gözlerinden  derin  acı 
duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden 
kendilerinden tiksinecekler.

Hezekiel 14:4,5 Bunun için onlarla konuş ve de ki, `Egemen RAB 



şöyle  diyor:  Yüreğini  puta bağlayan,  diktiği  putun  kendisini 
günaha  sokmasına  olanak  veren,  sonra da  peygambere 
danışmaya gelen her İsrailli'ye putlarının çokluğuna göre ben 
RAB kendim karşılık vereceğim. 5 Bunu, putları yüzünden bana 
sırt çeviren İsrail halkının yüreğini yeniden kendime çekmek 
için yapacağım.'

Hezekiel 22:12 Senin içinde kan dökmek için rüşvet aldılar. Faiz 
aldın, tefecilik yaptın, zorbalıkla komşularından haksız kazanç 
sağladın. Beni unuttun. Egemen RAB böyle diyor.

Hezekiel 33:31 Halk her zamanki gibi sana geliyor. Benim halkım 
olarak  önünde  oturuyor, sözlerini  dinliyor,  ama  dediklerini 
yapmıyorlar.  Ağızlarıyla  istekli olduklarını  açıklıyorlar,  ama 
yürekleri haksız kazanç peşinde.

Hoşea  4:12 Halkım  tahta  puta  danışıyor,  Değneğinden  yanıt 
alıyor.  Çünkü  zina  ruhu onları  saptırdı,  Kendi  Tanrıları'ndan 
ayrılarak zina ettiler.

Hoşea  5:4 Yaptıkları  işler  Tanrıları'na  dönmeye  izin  vermiyor, 
Çünkü zina ruhu var içlerinde, RAB'bi tanımıyorlar.

Mika  2:2 Göz  diktikleri  tarlaları  zorla  alır,  evlere  el  koyarlar. 
Birini evinden, bir başkasını mirasından ederler.

Nahum  3:4 Her  şey  o  alımlı,  büyücü  fahişenin  sınırsız 
ahlaksızlığından  oldu. Fahişeliğiyle  ulusları,  büyüleriyle 
halkları kendine tutsak etti.

Habakkuk  2:9 Evini  haksız  kazançla  dolduranın,  Felaketten 
kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haline!

Matta 5:28 Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan 
her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.

Markos 4:18B dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha 
başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini 
engeller.

Markos 7:21 Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, 
zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir 
ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.

Luka 3:14 Bazı askerler de, Ya biz ne yapalım? diye sordular.O 
da, "Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para 
koparmayın" dedi, "Ücretinizle yetinin."



Luka  12:15 Sonra  onlara,  Dikkatli  olun!  dedi.  Her  türlü 
açgözlülükten  sakının.  Çünkü insanın  yaşamı,  malının 
çokluğuna bağlı değildir.

Luka  16:14 Parayı  seven  Ferisiler  bütün  bu  sözleri  duyunca 
İsa'yla alay etmeye başladılar.

Yuhanna 8:44 Siz  babanız  İblis'tensiniz  ve babanızın  arzularını 
yerine  getirmek istiyorsunuz.  O  başlangıçtan  beri  katildi. 
Gerçeğe  bağlı  kalmadı.  Çünkü onda  gerçek  yoktur.  Yalan 
söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.

Elci isleri (Resullerin) 20:33 Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya 
da giysisine göz dikmedim.

Romalilar  1:24-29 Bu  yüzden  Tanrı,  birbirlerinin  bedenlerini 
aşağılasınlar  diye,  onları yüreklerinin  tutkuları  içinde 
ahlaksızlığa  teslim  etti. 25 Tanrı'yla  ilgili  gerçeğin  yerine 
yalanı koydular. Yaradan'ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. 
Oysa  Tanrı  sonsuza  dek  övülmeye  layıktır! Amin. 26 İşte 
böylece  Tanrı  onları  utanç  verici  tutkulara  teslim  etti. 
Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. 27 
Aynı  şekilde  erkekler  de  kadınla  doğal  ilişkilerini  bırakıp 
birbirleri için  şehvetle  yanıp  tutuştular.  Erkekler  erkeklerle 
utanç  verici  ilişkilere girdiler  ve  kendi  bedenlerinde 
sapıklıklarına yaraşan karşılığı  aldılar. 28 Tanrı'yı  tanımakta 
yarar  görmedikleri  için  Tanrı  onları  yararsız  düşüncelere, 
yakışıksız  davranışlara  teslim  etti. 29 Her  türlü  haksızlık, 
kötülük,  açgözlülük  ve  kinle  doldular.  Kıskançlık, öldürme 
hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar.

Romalilar  6:12 Bu  nedenle  bedenin  tutkularına  uymamak  için 
günahın  ölümlü  bedenlerinizde egemenlik  sürmesine  izin 
vermeyin.

Romalilar 7:7 Öyleyse ne diyelim? Kutsal Yasa günah mı oldu? 
Kesinlikle  hayır!  Ama Yasa olmasaydı,  günahın ne olduğunu 
bilemezdim. Yasa, Göz dikmeyeceksin demeseydi, başkasının 
malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim.

Romalilar  13:9 Zina  etmeyeceksin,  adam  öldürmeyeceksin, 
çalmayacaksın,  başkasının  malına göz  dikmeyeceksin 
buyrukları  ve  bundan  başka  ne  buyruk  varsa,  şu  sözde 



özetlenmiştir: Komşunu kendin gibi seveceksin.
Romalilar 13:14 Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin tutkularına 

uymayı düşünmeyin.
1  Korintliler  5:10,11 Kuşkusuz  dünyadaki  ahlaksızları, 

açgözlüleri,  soyguncuları  ya  da putperestleri  demek 
istemedim.  Öyle  olsaydı,  dünyadan  ayrılmak  zorunda 
kalırdınız! 11 Ama  şimdi  size  şunu  yazıyorum:  Kardeş  diye 
bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya 
da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin,  böyle biriyle yemek 
bile yemeyin.

1  Korintliler  6:9 Günahkârların,  Tanrı  Egemenliği'ni  miras 
almayacağını  bilmiyor  musunuz? Aldanmayın!  Ne  fuhuş 
yapanlar  Tanrı'nın  Egemenliği'ni  miras  alacaktır, ne  puta 
tapanlar,  ne  zina  edenler,  ne  oğlanlar,  ne  oğlancılar,  ne 
hırsızlar,  ne  açgözlüler,  ne  ayyaşlar,  ne  sövücüler,  ne  de 
soyguncular.

1  Korintliler  10:6 Bu  olaylar,  onlar  gibi  kötü  şeylere  özlem 
duymamamız için bize ders olsun diye oldu.

1  Korintliler  12:31 Ama  siz  daha  üstün  armağanları  gayretle 
isteyin. Şimdi size en iyi yolu göstereyim.

1  Korintliler  14:39 Özet  olarak,  kardeşlerim,  peygamberlikte 
bulunmayı gayretle isteyin, bilinmeyen dillerle konuşulmasına 
engel  olmayın.  Ancak  her  şey  uygun  ve düzenli  biçimde 
yapılsın.

2 Korintliler 9:5 Bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe 
vermeyi  vaat  ettiğiniz armağanları  hazırlamaları  için 
kardeşlere  ricada  bulunmayı  gerekli gördüm.  Öyle  ki, 
armağanınız  cimrilik  değil,  cömertlik  örneği  olarak hazır 
olsun.

Galatyalilar  5:16-19 Şunu  demek  istiyorum:  Kutsal  Ruh'un 
yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine 
getirmezsiniz. 17 Çünkü benlik Ruh'a,  Ruh da benliğe aykırı 
olanı  arzular.  Bunlar  birbirine karşıttır;  sonuç  olarak, 
istediğinizi  yapamıyorsunuz. 18 Ruh'un  yönetimindeyseniz, 
Yasa'ya  bağımlı  değilsiniz. 19 Benliğin  işleri  bellidir.  Bunlar 
fuhuş,  pislik,  sefahat,  putperestlik, büyücülük,  düşmanlık, 



çekişme,  kıskançlık,  öfke,  bencil  tutkular, ayrılıklar, 
bölünmeler,  çekememezlik,  sarhoşluk,  çılgın  eğlenceler  ve 
benzeri  şeylerdir.  Sizi  daha  önce  uyardığım  gibi  yine 
uyarıyorum,  böyle davrananlar  Tanrı  Egemenliği'ni  miras 
alamayacaklar.

Galatyalilar  5:24 Mesih  İsa'ya  ait  olanlar,  benliği,  tutku  ve 
arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir.

Efesliler 2:1-3 Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve 
günahlardan  ötürü ölüydünüz.  2 Bu  dünyanın  gidişine  ve 
havadaki  hükümranlığın  egemenine, yani  söz  dinlemeyen 
insanlarda  şimdi  etkin  olan  ruha  uymaktaydınız. 3 Bir 
zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, benliğin ve aklın 
isteklerini  yerine  getirerek  benliğimizin  tutkularına  göre 
yaşıyorduk. Doğal  olarak  ötekiler  gibi  biz  de  gazap 
çocuklarıydık.

Efesliler 4:19 Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü 
pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler.

Efesliler 4:22-27 Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla 
yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede 
ve  ruhta  yenilenmeyi, 24 gerçek  doğruluk  ve  kutsallıkta 
Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. 
25 Bunun  için  yalanı  üzerinizden  sıyırıp  atarak  her  biriniz 
komşusuna  gerçeği söylesin.  Çünkü  hepimiz  aynı  bedenin 
üyeleriyiz. 26 Öfkelenin,  ama  günah  işlemeyin.  Öfkenizin 
üzerine güneş batmasın. 27 İblis'e de fırsat vermeyin.

Efesliler  5:3 Aranızda fuhuş,  pislik ya da açgözlülük anılmasın 
bile. Kutsallara yaraşmaz bu.

Efesliler  5:5 Şunu  kesinlikle  bilin  ki,  fuhuş  yapanın,  pisliğe 
düşkün olanın  ya  da putperest  demek olan açgözlü  kişinin, 
Mesih'in ve Tanrı'nın Egemenliği'nde mirası yoktur.

Koloseliler 3:5 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini -fuhşu, 
pisliği,  şehveti,  kötü arzuları  ve  putperestlikle  eş  olan 
açgözlülüğü- öldürün.

1  Selanikliler  2:5 Bildiğiniz  gibi,  hiçbir  zaman  pohpohlayıcı 
sözlerle ya da açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik. Tanrı 
buna tanıktır.



1  Selanikliler  4:3-7 Tanrı'nın  isteği  şudur:  Kutsal  olmanız, 
fuhuştan kaçınmanız, 4 her birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar 
gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine 
bir  eş  alması 6 ve  bu  konuda  haksızlık  edip  kardeşini 
aldatmamasıdır.  Daha  önce  de  size söylediğimiz,  sizi 
uyardığımız  gibi,  Rab  bütün  bu  suçlardan  ötürü insanları 
cezalandıracaktır. 7 Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal 
bir yaşam sürmeye çağırdı.

1 Timoteos 3:3 Şarap düşkünü, zorba olmamalı; uysal, kavgadan 
ve para sevgisinden uzak olmalı.

1  Timoteos  3:8 Aynı  şekilde  kilise  görevlileri,  özü  sözü  ayrı, 
şarap  tutkunu,  haksız kazanç  peşinde  koşan  kişiler  değil, 
ağırbaşlı kişiler olmalı.

1  Timoteos  6:9,10 Zengin  olmak  isteyenler  ayartılıp  tuzağa 
düşerler,  insanı  çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve 
zararlı  arzulara  kapılırlar. 10 Çünkü  her  türlü  kötülüğün  bir 
kökü  de  para  sevgisidir.  Kimileri  zengin olma  hevesiyle 
imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

2 Timoteos 2:22 Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab'be 
yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin 
ardından koş.

2  Timoteos  3:2 İnsanlar  kendilerini  seven,  para  düşkünü, 
övüngen, kibirli,  küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, 
kutsallıktan  ve  sevgiden  yoksun, uzlaşmaz,  iftiracı,  özünü 
denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar.

2 Timoteos 3:6 Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla 
yüklü, çeşitli  arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen, ama 
gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf  iradeli kadınları 
adeta tutsak eden adamlar var.

2 Timoteos 4:3 Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye 
katlanamayacaklar. Kulaklarını  okşayan  sözler  duymak  için 
çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar.

Titus  2:12 Bu  lütuf,  tanrısızlığı  ve  dünyasal  arzuları  reddedip 
şimdiki  çağda sağduyulu,  doğru,  Tanrı  yoluna  yaraşır  bir 
yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.

Titus  3:3 Çünkü bir  zamanlar  biz  de anlayışsız,  söz  dinlemez, 



kolay aldanan, türlü arzulara ve zevklere köle olan, kötülük ve 
kıskançlık  içinde  yaşayan, nefret  edilen  ve  birbirimizden 
nefret eden kişilerdik.

İbranililer  13:5 Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun.  Sahip 
olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: Seni asla terk 
etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.

Yakup  1:14,15 Herkes  kendi  arzularıyla  sürüklenip  aldanarak 
ayartılır. 15 Sonra arzu gebe kalır  ve günah doğurur.  Günah 
olgunlaşınca da ölüm getirir.

Yakup 4:1-5 Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? 
Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? 2 Bir şey 
arzu  ediyor,  elde  edemeyince  adam  öldürüyorsunuz. 
Kıskanıyorsunuz, isteğinize  erişemeyince  çekişip  kavga 
ediyorsunuz.  Elde  edemiyorsunuz, çünkü  Tanrı'dan 
dilemiyorsunuz. 3 Dilediğiniz  zaman  da  dileğinize 
kavuşamıyorsunuz.  Çünkü  kötü  amaçla, tutkularınız  uğruna 
kullanmak  için  diliyorsunuz. 4 Ey  vefasızlar,  dünyayla 
dostluğun  Tanrı'ya  düşmanlık  olduğunu  bilmiyor musunuz? 
Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder. 5 
Sizce  Kutsal  Yazı  boş  yere  mi  şöyle  diyor:  Tanrı  içimize 
koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler.

1 Petrus 1:14 Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz 
geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın.

1  Petrus  2:11 Sevgili  kardeşler,  size  yalvarırım,  cana  karşı 
savaşan  benliğin  tutkularından kaçının.  Çünkü  bu  dünyada 
yabancı ve konuksunuz.

1  Petrus  4:2-4 Sonuç  olarak,  dünyadaki  yaşamının  geri  kalan 
bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine 
göre  sürdürür. 3 İnanmayanların  hoşlandıklarını  yaparak 
sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve 
ilke  tanımayan  putperestlik  içinde  yaşayarak geçmişte 
harcadığınız  günler  yeter! 4 İnanmayanlar,  kendinizi  onlarla 
birlikte  aynı  sefahat  seline  atmamanızı yadırgıyor,  size 
sövüyorlar.

2 Petrus 1:4 O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük 
ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol 



açtığı  yozlaşmadan kurtulmuş olarak,  bu vaatler  aracılığıyla 
tanrısal özyapıya ortak olasınız.

2  Petrus  2:3 Açgözlülüklerinden  ötürü  uydurma  sözlerle  sizi 
sömürecekler.  Onlar  için çoktan  beri  verilmiş  olan  yargı 
gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz.

2  Petrus  2:9-19 Görülüyor  ki  Rab  kendi  yolunda  yürüyenleri 
karşılaştıkları  denemelerden nasıl  kurtaracağını  bilir.  Doğru 
olmayanları,  özellikle  benliğin  yozlaşmış tutkuları  ardından 
giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe 
dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Bu küstah, dikbaşlı kişiler yüce 
varlıklara sövmekten korkmazlar. 11 Oysa melekler bile, güç 
ve kudrette daha üstün oldukları  halde bu varlıkları Rab'bin 
önünde  söverek  yargılamazlar. 12 Ama  anlamadıkları 
konularda  sövüp  sayan  bu  kişiler,  içgüdüleriyle  yaşayan, 
yakalanıp  boğazlanmak  üzere  doğan,  akıldan  yoksun 
hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar. 
13 Ettikleri  haksızlığa  karşılık  zarar  görecekler.  Gündüzün 
zevk  alemlerine dalmayı  eğlence  sayarlar.  Birer  leke  ve 
yüzkarasıdırlar.  Sizinle  yiyip içerken kendi  hilelerinden zevk 
alırlar. 14 Gözleri zinayla doludur, günaha doymazlar. Kararsız 
kişileri  ayartırlar. Yüreği  açgözlülüğe  alıştırılmış  lanetli 
insanlardır. 15 Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu 
Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. 16 Balam 
işlediği  suçtan  ötürü  azarlandı.  Konuşamayan  eşek,  insan 
diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu. 17 
Bu  kişiler,  susuz  pınarlar,  fırtınanın  dağıttığı  sis  gibidirler. 
Onları koyu  karanlık  bekliyor. 18 Çünkü  yanlış  yolda 
yürüyenlerden  henüz  kurtulanları,  boş  ve  kurumlu  sözler 
söyleyerek benliğin tutkularıyla, sefahatle ayartırlar. 19 Onlara 
özgürlük  vaat  ederler,  oysa  kendileri  yozlaşmışlığın 
kölesidirler. Çünkü insan neye yenilirse onun kölesi olur.

2 Petrus 3:3 Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde 
kendi  tutkularının ardından  giden  alaycı  kişiler  türeyecek. 
Bunlar,  Rab'bin  gelişiyle  ilgili vaat  ne  oldu?  Atalarımızın 
ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi 
duruyor diyerek alay edecekler.



1 Johanna 2:15-17 Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. 
Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. 16 Çünkü dünyaya ait 
olan  her  şey  -benliğin  tutkuları,  gözün  tutkuları, maddi 
yaşamın verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır. 17 Dünya 
da dünyasal tutkular da geçer,  ama Tanrı'nın isteğini  yerine 
getiren sonsuza dek yaşar.

Yahuda 1:11 Vay onların haline! Çünkü Kayin'in yolundan gittiler. 
Kazanç  için kendilerini  Balam'ınkine  benzer  bir  yanılgıya 
kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular.

Yahuda 1:14-19 Adem'den sonraki altıncı kuşaktan olan Hanok, 
bu  adamlara  ilişkin  şu peygamberlikte  bulundu:  İşte  Rab 
herkesi  yargılamak  üzere  onbinlerce  15 kutsalıyla  geliyor. 
Tanrı  yoluna  aykırı,  tanrısızca  yapılan  bütün  işlerden ve 
tanrısız  günahkârların  kendisine  karşı  söylediği  bütün  ağır 
sözlerden ötürü  Rab,  bütün  insanlara  suçluluklarını 
gösterecektir. 16 Bunlar  hep  yakınıp  söylenir,  kendi 
tutkularının  peşinden  giderler. Ağızlarından  kurumlu  sözler 
çıkar, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. 17 Ama siz, 
sevgili  kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri  tarafından 
önceden  söylenen  sözleri  anımsayın. 18 Size  demişlerdi  ki, 
Dünyanın  son  günlerinde  alay  edenler,  tanrısızlığa yönelip 
kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. 19 Bunlar bölücü, 
insan doğasıyla sınırlı, Kutsal Ruh'tan yoksun kişilerdir.

Vahiy 18:14 Diyecekler ki, `Canının çektiği meyveler elinden gitti, 
Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları 
bir daha göremeyecek.'
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