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Keluaran 15:9 Kata musuh, 'Mereka akan kukejar dan kutangkap, kuhunus
pedangku, dan kutumpas mereka. Lalu semua harta mereka kurampas,
kubagi-bagikan dan kunikmati sampai puas.'

Keluaran 18:21 Tetapi di samping itu engkau harus memilih beberapa orang
laki-laki yang bijaksana, dan menunjuk mereka menjadi pemimpin atas
seribu  orang,  seratus  orang,  lima  puluh  orang,  dan  sepuluh  orang.
Mereka hendaknya orang-orang yang takut dan taat  kepada Jehovah,
dapat dipercaya dan tak mau menerima uang suap.

Keluaran 20:14 Jangan berzinah.
Keluaran  20:17  Jangan  menginginkan  kepunyaan  orang  lain:  rumahnya,

istrinya,  hamba-hambanya,  ternaknya,  keledainya,  atau  apa  pun  yang
dimilikinya."

Bilangan 11:4 Dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang
asing yang ikut. Mereka itu ingin sekali makan daging, dan orang Israel
juga mulai mengeluh. Kata mereka, "Ah, coba ada daging untuk kita!

Ulangan  5:21  Jangan  menginginkan  kepunyaan  orang  lain:  rumahnya,
tanahnya,  istrinya,  hamba-hambanya,  ternaknya,  keledainya  atau  apa
saja yang dimilikinya.'

Ulangan  12:20  Sesudah  TUHAN  Jehovahmu  memperluas  batas-batas
negerimu seperti yang dijanjikan-Nya, kamu boleh makan daging sesuka
hatimu.

Ulangan  22:22  Kalau  seorang  laki-laki  tertangkap  basah  selagi  ia
bersetubuh dengan istri orang lain, kedua-duanya harus dihukum mati.
Dengan demikian kamu memberantas kejahatan itu.

Yosua 7:21 Di antara barang-barang yang kita rebut, saya melihat sehelai
jubah  yang  bagus  sekali,  buatan  Babilonia,  juga  perak  kira-kira  dua
kilogram, dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saya ingin sekali
barang-barang itu,  maka saya  mengambil  dan menyembunyikannya  di
dalam tanah di kemah saya; peraknya berada di bawah sekali."

Mazmur 10:3 Orang jahat membual tentang keinginannya yang jahat, orang
serakah mengutuk dan menolak TUHAN.

Mazmur  78:18  Mereka  sengaja  mencobai  Jehovah,  dengan  menuntut
makanan yang mereka inginkan.

Mazmur 78:30 Tapi nafsu mereka belum juga terpuaskan; jadi sementara
mereka masih makan,

Mazmur 81:13 Sebab itu Aku membiarkan mereka berkeras kepala; biarlah
mereka mengikuti kemauan mereka sendiri.

Mazmur 106:14 Di padang gurun mereka dirangsang nafsu, dan mencobai
Jehovah.



Mazmur 119:36 Berilah aku hasrat untuk mentaati peraturan-Mu, melebihi
keinginan menjadi kaya.

Amsal  1:19  Memang,  orang  yang  mencari  nafkah  dengan  memakai
kekerasan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri.

Amsal  6:25  Janganlah  engkau  tergoda  oleh  kecantikan  mereka,  jangan
terpikat oleh mata mereka yang merayu.

Amsal 15:27 Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan
keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok, akan hidup bahagia.

Amsal  21:25,26  Si  pemalas  yang  tak  mau  bekerja;  membunuh  dirinya
dengan keinginannya. 26 Sepanjang hari ia hanya memikirkan tentang
apa  yang  ia  inginkan.  Sebaliknya,  orang  yang  lurus  hidupnya  dapat
memberi dengan berlimpah-limpah.

Amsal 28:16 Penguasa yang menindas orang lain, tidak mempunyai akal
yang  sehat;  penguasa  yang  membenci  kecurangan  akan  memerintah
bertahun-tahun.

Yesaya  56:11  Mereka  seperti  anjing  rakus  yang  tak  pernah  kenyang.
Pemimpin-pemimpin  itu  tak  dapat  mengerti.  Masing-masing  berbuat
sesuka hati dan mencari keuntungannya sendiri.

Yesaya 57:17 Dosa keserakahan mereka membuat Aku marah, sebab itu
mereka Kuhukum dan Kutinggalkan.  Tetapi  mereka keras kepala dan
tetap memilih jalannya sendiri.

Yeremia 6:13 Mereka semua, besar kecil, mencari keuntungan dengan jalan
yang tidak jujur. Bahkan nabi dan imam pun menipu orang.

Yeremia  22:17  Tapi  engkau,  Yoyakim,  lain.  Engkau  hanya  mencari
keuntungan pribadi.  Engkau membunuh orang yang tak bersalah,  dan
menindas rakyatmu dengan kejam.

Yeremia  51:13 Negeri  itu  kaya  sekali  dan banyak sungainya,  tapi  masa
hidupnya sudah habis; akhir hidupnya sudah tiba.

Yehezkiel 6:9 di sana mereka hidup dalam pembuangan. Lalu mereka akan
teringat  kepada-Ku  serta  mengerti  bahwa  Aku  menghukum  dan
menghina  mereka  sebab  hati  mereka  tidak  setia  kepada-Ku.  Mereka
telah  meninggalkan  Aku  dan  memilih  berhala  sebagai  ganti-Ku.  Lalu
mereka akan muak dengan diri mereka sendiri karena segala kejahatan
dan kekejian yang telah mereka lakukan.

Yehezkiel 14:4,5 Sebab itu, katakanlah kepada mereka bahwa Aku, TUHAN
Yang  Mahatinggi  berpesan  begini,  'Setiap  orang  Israel  yang  telah
mempercayakan  dirinya  kepada  berhala  dan  membiarkan  dirinya
terjerumus  ke  dalam  dosa,  lalu  datang  untuk  minta  nasihat  kepada
seorang nabi, akan Kujawab sendiri  dengan jawaban yang selayaknya
bagi  berhala-berhalanya  yang  banyak  itu!  5  Semua  berhala  itu  telah
menjauhkan  umat-Ku  daripada-Ku,  tetapi  mudah-mudahan  dengan
jawaban-Ku itu umat-Ku akan kembali kepada-Ku.'

Yehezkiel 22:12 Ada juga yang menjadi pembunuh bayaran, lintah darat dan



pemeras orang-orang sebangsanya. Mereka semua telah melupakan Aku.
Aku TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara.

Yehezkiel 33:31 Mereka datang berbondong-bondong dan sebagai umat-Ku
mereka duduk mendengar kata-katamu, tetapi apa yang kauperintahkan
tidak mereka taati.  Bibir mereka mengucapkan kata-kata cinta, tetapi
hati mereka hanya memikirkan keuntungan.

Hosea  4:12  Kamu  minta  petunjuk  dari  sepotong  kayu!  Sebuah  tongkat
memberitahukan kepadamu apa yang kamu ingin ketahui! Kamu seperti
seorang  istri  yang  menjadi  pelacur;  kamu  meninggalkan  Aku  dan
menyerahkan diri kepada ilah-ilah lain.

Hosea  5:4  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  Israel  menyebabkan
mereka  tak  dapat  kembali  kepada  Jehovah  mereka.  Mereka  sudah
dicengkeram  oleh  penyembahan  berhala,  sehingga  mereka  tidak  lagi
mempedulikan TUHAN.

Mikha  2:2  Jika  mereka  menginginkan  sebuah  ladang,  mereka
merampasnya.  Jika  mereka  menginginkan  sebuah  rumah,  mereka
menyerobotnya. Baik harta maupun keluarga, tidak ada yang aman.

Nahum  3:4  Niniwe  pelacur  itu  sedang  diberi  hukuman.  Kecantikannya
sungguh mempesonakan. Banyak bangsa telah disihirnya,  dan dibujuk
dengan rayuannya.

Habakuk 2:9 Terkutuklah engkau! Engkau memperkaya keluargamu dengan
keuntungan  yang  kauperoleh  secara  kejam,  supaya  rumahmu  sendiri
aman dan terhindar dari kesusahan dan bencana.

Matius  5:28  Tetapi  sekarang  Aku  berkata  kepadamu:  barangsiapa
memandang  seorang  wanita  dengan  nafsu  berahi,  orang  itu  sudah
berzinah dengan wanita itu di dalam hatinya.

Markus 4:19 tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah.
Nafsu untuk berbagai hal masuk ke dalam hati mereka. Karena itu kabar
dari Jehovah terhimpit di dalam hati mereka, sehingga tidak berbuah.

Markus 7:22 berzinah, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu
yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah
diajar.

Lukas 3:14 Ada juga prajurit yang bertanya, "Bagaimana dengan kami? Apa
yang  harus  kami  buat?"  Yohanes  menjawab,  "Jangan memeras  siapa
pun dan jangan merampas uang dengan tuduhan-tuduhan palsu. Puaslah
dengan gajimu!"

Lukas  12:15  Kemudian  kepada  semua  orang  yang  ada  di  situ  Yesus
berkata,  "Hati-hatilah dan waspadalah,  jangan sampai kalian serakah.
Sebab  hidup  manusia  tidak  tergantung  dari  kekayaannya,  walaupun
hartanya berlimpah-limpah."

Lukas  16:14  Orang-orang  Farisi  mendengar  semua  yang  dikatakan  oleh
Yesus. Lalu mereka menertawakan-Nya, sebab mereka suka uang.

Yohanes  8:44  Iblislah  bapakmu,  dan  kalian  mau  menuruti  kemauan



bapakmu. Sedari permulaan Iblis itu pembunuh. Ia tidak pernah memihak
kebenaran, sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau ia berdusta, itu
wajar, karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala dusta.

Kisah  Rasul-rasul  20:33  Belum  pernah  saya  menginginkan  uang  atau
pakaian dari seseorang pun.

Roma 1:24-29 Oleh sebab itu Jehovah membiarkan mereka dikuasai oleh
keinginan  hati  mereka  untuk  berbuat  yang  bejat,  sehingga  mereka
melakukan hal-hal yang kotor terhadap sama sendiri. 25 Jehovah yang
benar,  mereka  ganti  dengan  sesuatu  yang  palsu.  Bukan  Pencipta
melainkan yang diciptakan itulah justru yang disembah dan dilayani oleh
mereka.  Padahal  yang  menciptakan  itulah  yang  seharusnya  dipuji
selama-lamanya!  Amin.  26  Karena  manusia  berbuat  yang  demikian,
maka Jehovah membiarkan mereka menuruti nafsu mereka yang hina.
Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti  yang
lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. 27
Lelaki  pun  begitu  juga;  mereka  tidak  lagi  secara  wajar  mengadakan
hubungan  dengan  wanita,  melainkan  berahi  terhadap  sesama  lelaki.
Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-
laki,  sehingga  mereka  menerima  pembalasan  yang  setimpal  dengan
perbuatan mereka yang jahat itu. 28 Oleh sebab manusia tidak merasa
perlu  mengenal  Jehovah,  maka  Jehovah  membiarkan  pikiran  mereka
menjadi rusak, sehingga mereka melakukan hal-hal yang mereka tidak
boleh lakukan. 29 Hati mereka penuh dengan semua yang jahat, yang
tidak  benar;  penuh  dengan  keserakahan,  kebusukan  dan  perasaan
dengki;  penuh  dengan  keinginan  untuk  membunuh,  berkelahi,  menipu
dan mendendam. Mereka suka membicarakan orang lain,

Roma 6:12 Jangan lagi membiarkan dosa menguasai  hidupmu yang fana
agar Saudara jangan menuruti keinginanmu yang jahat.

Roma 7:7 Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Bahwa hukum
agama Yahudi jahat? Tentu tidak! Tetapi hukum itulah yang mengajar
saya tentang dosa. Saya tidak akan tahu tamak itu apa, kalau hukum
agama tidak mengatakan, "Janganlah tamak."

Roma 13:9  Sebab hukum agama Yahudi,  yaitu:  Jangan berzinah,  jangan
membunuh,  jangan mencuri,  jangan ingin  mempunyai  apa yang orang
lain  punyai;  semuanya  itu  bersama-sama  dengan  hukum-hukum  yang
lain,  sudah  disimpulkan  menjadi  satu  hukum  saja,  yaitu,  "Kasihilah
sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri."

Roma 13:14 Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apa yang kalian
harus  lakukan.  Dan  janganlah  menuruti  tabiat  manusia  yang  berdosa
untuk memuaskan hawa nafsu.

1  Korintus  5:10,11  Yang  saya  maksudkan  bukanlah  orang  cabul  atau
tamak,  atau  penipu  atau  penyembah berhala  yang  sama sekali  tidak
mengenal Jehovah. Bukan! Saya tidak maksudkan mereka; sebab kalau



kalian harus menjauhi mereka, maka tentunya kalian perlu keluar sama
sekali dari dunia ini. 11 Maksud saya ialah, bahwa kalian jangan bergaul
dengan  orang  yang  mengaku  dirinya  orang  Kristen,  tetapi  orang  itu
cabul,  atau  tamak,  atau  penyembah  berhala,  atau  suka  memburuk-
burukkan  orang  lain,  atau  pemabuk,  ataupun  pencuri.  Duduk  makan
dengan orang itu pun jangan!

1 Korintus 6:9,10 Tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak menuruti
kemauan Jehovah, tidak akan menjadi anggota umat Jehovah? Jangan
tertipu! Orang-orang yang berbuat cabul, orang-orang yang menyembah
berhala,  yang  berzinah,  yang  melakukan  perbuatan  yang  memalukan
terhadap  sesama  jenisnya,  10  yang  mencuri,  yang  serakah,  yang
pemabuk, yang suka memburuk-burukkan orang lain, dan yang memeras
orang lain--semua orang seperti  itu tidak akan menjadi  anggota umat
Jehovah.

1  Korintus  10:6  Semuanya  itu  menjadi  contoh  bagi  kita,  untuk
mengingatkan  kita  supaya  jangan  menginginkan  hal-hal  yang  jahat
seperti mereka.

1 Korintus 12:31 Karena itu, hendaklah kalian berusaha sungguh-sungguh
untuk mendapat karunia-karunia yang paling utama. Namun berikut ini
saya menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik.

1  Korintus  14:39  Oleh  sebab  itu,  Saudara-saudara,  berusahalah  untuk
menyampaikan  berita  dari  Jehovah,  tetapi  janganlah  melarang  orang
yang mau berbicara dalam berbagai bahasa yang ajaib.

2 Korintus 9:5 Itulah sebabnya saya merasa perlu mengutus mereka itu
kepadamu  terlebih  dahulu  untuk  mengurus  sumbangan  yang  kalian
janjikan itu. Saya lakukan itu supaya nanti kalau saya datang, pemberian
kalian itu sudah siap. Dengan demikian, nyatalah bahwa pemberianmu
itu diberikan dengan senang hati, dan bukan karena terpaksa.

Galatia  5:16-20  Maksud  saya  begini:  Biarlah  Roh  Jehovah  membimbing
kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. 17 Sebab
keinginan  manusia  bertentangan  dengan  keinginan  Roh  Jehovah,  dan
keinginan Roh Jehovah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-
duanya saling berlawanan, sehingga kalian tidak dapat melakukan apa
yang kalian inginkan. 18 Tetapi  kalau Roh Jehovah memimpin kalian,
maka  kalian  tidak  dikuasai  oleh  hukum  agama.  19  Keinginan  tabiat
manusia nyata dalam perbuatan-perbuatan yang cabul, kotor, dan tidak
patut;  20  dalam  penyembahan  berhala  dan  ilmu  guna-guna;  dalam
bermusuh-musuhan,  berkelahi,  cemburu,  lekas  marah,  dan
mementingkan diri sendiri; perpecahan dan berpihak-pihak,

Galatia 5:24 Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-
orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan
keinginannya.

Efesus 2:1-3 Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan



melanggar perintah-perintah Jehovah. 2 Pada waktu itu kalian mengikuti
kebiasaan-kebiasaan  dunia  ini;  berarti  kalian  taat  kepada  penguasa
angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang
tidak  taat  kepada  Jehovah.  3  Dahulu  kita  semua  sama  juga  dengan
mereka;  kita  hidup menuruti  tabiat  manusia  kita  dan melakukan  apa
yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Pada waktu itu kita adalah
orang-orang yang kena murka Jehovah juga, sama seperti orang-orang
lain.

Efesus  4:19  Mereka  sudah  tidak  punya  perasaan  malu  lagi,  sehingga
mereka mengikuti segala hawa nafsu, dan hidup cabul sesuka hati.

Efesus  4:22-27  Sebab  itu  tanggalkanlah  manusia  lama  dengan  pola
kehidupan  lama yang  sedang  dirusakkan  oleh  keinginan-keinginannya
yang  menyesatkan.  23  Hendaklah  hati  dan  pikiranmu  dibaharui
seluruhnya.  24  Hendaklah  kalian  hidup  sebagai  manusia  baru  yang
diciptakan menurut pola Jehovah; yaitu dengan tabiat yang benar, lurus
dan  suci.  25  Karena  itu  Saudara-saudara  semuanya,  jangan  lagi
berdusta.  Berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya,  sebab kita
semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. 26 Kalau kalian marah,
janganlah  membiarkan  kemarahan  itu  menyebabkan  kalian  berdosa.
Janganlah  marah  sepanjang  hari,  27  supaya  Iblis  tidak  mendapat
kesempatan.

Efesus 5:3,5 Kalian adalah umat Jehovah. Sebab itu, perbuatan-perbuatan
yang cabul dan yang tidak senonoh, ataupun keserakahan tidak patut
ada  di  tengah-tengah  kalian.  Jangan  sampai  orang  lain  mempunyai
alasan untuk mengatakan bahwa kalian berbuat hal-hal  seperti  itu.  5
Perhatikan baik-baik: orang yang berkelakuan cabul, atau tidak senonoh,
atau  serakah  (kelakuan  seperti  itu  sama  saja  dengan  menyembah
berhala),  orang itu tidak dapat menjadi anggota umat yang diperintah
oleh Kristus dan Jehovah. 

Kolose  3:5  Sebab  itu,  matikanlah  keinginan-keinginan  dunia  yang
merongrong  dirimu,  seperti  percabulan,  hal-hal  yang  tidak  senonoh,
hawa  nafsu,  keinginan  yang  jahat,  dan  keserakahan  (karena
keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala). 

1 Tesalonika 2:5 Kalian sendiri  tahu bahwa tidak pernah kami bermulut
manis atau mengelabui kalian untuk menyembunyikan maksud-maksud
serakah. Jehovah saksinya!

1 Tesalonika 4:3-7 Inilah kehendak Jehovah: Supaya kalian hidup khusus
untuk Dia, suci, menjauhi segala perbuatan yang cabul. 4 Setiap lelaki di
antara kalian harus tahu bagaimana hidup bersama istrinya dengan cara
yang  menyenangkan  hati  Jehovah  dan  manusia.  5  Jangan  hidup
mengikuti  keinginan  hawa  nafsu  terhadap  istrimu,  seperti  yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Jehovah. 6 Dalam hal
seperti  itu,  janganlah seorang pun berbuat  salah kepada saudaranya,



ataupun menipunya. Dahulu kami sudah memberi peringatan yang keras
kepadamu, bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan
kesalahan-kesalahan  seperti  itu.  7  Jehovah  memanggil  kita,  bukan
supaya kita hidup cabul, melainkan supaya kita hidup dengan cara yang
menyenangkan hati-Nya.

1 Timotius 3:3,8 jangan orang yang pemabuk, atau yang suka berkelahi.
Sebaliknya, ia harus lemah lembut dan suka akan damai. Ia tidak boleh
mata  duitan.  8  Pembantu  jemaat  haruslah  juga  orang  yang  baik  dan
tulus; tidak mata duitan dan tidak suka minum terlalu banyak anggur.

1  Timotius  6:9,10  Tetapi  orang  yang  mau  menjadi  kaya,  tergoda  dan
terjerat  oleh  bermacam-macam  keinginan  yang  bodoh  dan  yang
merusak. Keinginan-keinginan itu membuat orang menjadi  hancur dan
celaka. 10 Sebab dari cinta akan uang, timbul segala macam kejahatan.
Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti
lagi  ajaran  Kristen,  lalu  mereka  tertimpa  banyak  penderitaan  yang
menghancurkan hati mereka.

2  Timotius  2:22  Jauhilah  kesenangan-kesenangan  orang  muda.
Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Jehovah, setia pada ajaran-
Nya  dan  mengasihi  sesama,  serta  mempunyai  ketentraman  hati.
Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan
kepada Tuhan dengan hati yang murni.

2 Timotius 3:2 Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata
duitan,  sombong  dan  suka  membual.  Mereka  suka  menghina  orang,
memberontak  terhadap  orang  tua,  tidak  tahu  berterima  kasih,  dan
membenci hal-hal rohani.

2  Timotius  3:6  Ada  di  antara  mereka  yang  sudah  menyusup  ke  rumah-
rumah,  lalu  memikat  wanita-wanita  lemah  yang  punya  banyak  sekali
dosa dan dikuasai oleh macam-macam keinginan.

2  Timotius  4:3  Sebab  akan  sampai  waktunya  orang  tidak  mau  lagi
menerima  ajaran  yang  benar.  Sebaliknya,  mereka  akan  menuruti
keinginan  mereka  sendiri,  dan  mengumpulkan  banyak  guru  guna
diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka.

Titus  2:12  Rahmat  Jehovah  itu  mendidik  kita  supaya  tidak  lagi  hidup
berlawanan  dengan  kehendak  Jehovah  dan  tidak  menuruti  keinginan
duniawi. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan
diri, tulus dan setia kepada Jehovah.

Titus 3:3 Sebab dahulu kita sendiri juga bodoh, sesat dan tidak taat. Kita
diperhamba  oleh  bermacam-macam  nafsu  dan  keinginan;  kita  hidup
dengan niat-niat jahat dan iri hati, serta saling membenci.

Ibrani  13:5  Janganlah  hidupmu  dikuasai  oleh  cinta  akan  uang,  tetapi
hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Jehovah
sudah berkata,  "Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan
engkau."



Yakobus  1:14,15  Tetapi  orang  tergoda  kalau  ia  ditarik  dan  dipikat  oleh
keinginannya  sendiri  yang  jahat.  15  Kemudian,  kalau  keinginan  yang
jahat  itu  dituruti,  maka lahirlah dosa;  dan kalau dosa sudah matang,
maka akibatnya ialah kematian.

Yakobus 4:1-5 Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran
di  antaramu?  Bukankah  itu  berasal  dari  keinginan-keinginanmu  yang
terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan
dunia!  2  Kalian  ingin,  tetapi  tidak  mendapat,  maka  kalian  mau
membunuh! Kalian bersemangat, tetapi tidak mencapai apa yang kalian
cari, maka kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak mendapat apa-
apa, sebab kalian tidak minta kepada Jehovah. 3 Dan kalaupun kalian
sudah  memintanya,  kalian  toh  tidak  mendapatnya,  sebab  tujuan
permintaanmu salah; apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan
diri  sendiri.  4  Kalian  adalah  orang  yang  tidak  setia!  Tahukah  kalian
bahwa kalau kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh
Jehovah?  Jadi  barangsiapa  hendak  menjadi  sahabat  dunia  ini,  ia
menjadikan dirinya musuh Jehovah. 5 Jangan kira bahwa Alkitab tanpa
alasan  berkata,  "Di  dalam diri  kita  Jehovah  menempatkan  Roh  yang
keras keinginannya."

1  Petrus  1:14  Taatlah  kepada  Jehovah,  dan  janganlah  hidup  menurut
keinginanmu yang  dahulu,  pada  waktu  kalian  masih  belum mengenal
Jehovah.

1 Petrus 2:11 Saudara-saudara yang tercinta!  Kalian adalah orang asing
dan perantau di dunia ini. Sebab itu saya minta dengan sangat supaya
kalian  jangan  menuruti  hawa  nafsu  manusia  yang  selalu  berperang
melawan jiwa.

1 Petrus 4:2-4 Sebab itu, hendaklah kalian hidup selanjutnya di dunia ini
menurut  kemauan Jehovah, dan bukan menurut keinginan manusia.  3
Pada masa yang lampau, kalian sudah cukup lama melakukan apa yang
suka  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  mengenal  Tuhan.  Kalian
hidup tidak baik. Kalian menuruti hawa nafsu, mabuk-mabuk, berpesta-
pora,  minum-minum  dan  menyembah  berhala  secara  menjijikkan.  4
Sekarang orang yang tidak mengenal Tuhan, heran bahwa kalian tidak
ikut hidup seperti mereka, menikmati dosa tanpa batas. Itulah sebabnya
mereka menghina kalian.

2 Petrus 1:4 Dengan cara itulah Jehovah menganugerahkan kepada kita
berkat-berkat  yang  sangat  luar  biasa  dan  berharga  yang  sudah
dijanjikan-Nya.  Dengan  berkat-berkat  itu  kalian  dapat  terlepas  dari
keinginan-keinginan  jahat  yang  merusak  di  dunia  ini,  dan  kalian
menerima sifat ilahi.

2  Petrus  2:3  Karena  mereka  serakah,  maka  guru-guru  palsu  itu  akan
menceritakan  kepadamu  cerita-cerita  yang  dikarang  sendiri  untuk
mendapat keuntungan dari kalian. Tetapi pengadilan untuk menjatuhkan



hukuman ke atas mereka sudah lama disiapkan, dan kebinasaan yang
sudah ditentukan untuk mereka sedang menantikan mereka.

2 Petrus 2:9-19 Jadi, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang
yang menuruti  kemauan-Nya bila  mereka menghadapi  cobaan-cobaan.
Dan Tuhan tahu bagaimana menyimpan orang-orang yang jahat  untuk
disiksa pada Hari Pengadilan, 10 khususnya orang-orang yang menuruti
keinginan-keinginan hawa nafsu mereka yang kotor dan yang menghina
kekuasaan Jehovah. Begitu berani dan sombongnya guru-guru palsu itu
sehingga mereka tidak segan-segan menghina para makhluk yang mulia
di surga pun! 11 Sedangkan malaikat-malaikat yang jauh lebih kuat dan
berkuasa dari  guru-guru  palsu itu,  tidak menuduh para makhluk yang
mulia  itu  dengan  kata-kata  penghinaan  di  hadapan  Tuhan.  12  Tetapi
guru-guru  itu,  bukan  main!  Mereka  seperti  binatang  yang  lahir  untuk
ditangkap  dan  dibunuh  saja.  Mereka  tidak  berpikir,  tetapi  hanya
bertindak  menurut  naluri  saja,  sehingga  mereka  serang  hal-hal  yang
tidak dimengertinya dengan ucapan-ucapan penghinaan. Sebab itu oleh
perbuatan-perbuatan  mereka  sendiri,  mereka  akan  binasa  seperti
binatang-binatang  buas.  13  Sebagai  ganjaran  atas  penderitaan  yang
telah mereka sebabkan, mereka akan menderita sengsara. Bagi mereka,
hal yang menyenangkan hati ialah melakukan apa saja pada siang hari
guna  memuaskan  keinginan  badan  mereka.  Kalau  mereka  duduk
bersama-sama  kalian  dalam pesta  makan,  sikap  mereka  memuakkan
karena mereka mabuk dengan hawa nafsu. 14 Mereka tidak bosan-bosan
berbuat  dosa,  dan  kesukaan  mereka  ialah  memandang wanita  cabul.
Dan orang yang baru percaya dan masih kurang yakin,  mereka pikat.
Hati mereka sudah terbiasa dengan keserakahan. Mereka adalah orang-
orang yang terkutuk! 15 Karena mereka tidak mau mengikuti jalan yang
lurus, maka mereka tersesat. Mereka mengambil jalan yang diikuti oleh
Bileam anak Beor dahulu.  Bileam ini ingin sekali  mendapat uang dari
perbuatannya yang jahat. 16 Tetapi ia mendapat peringatan yang keras
terhadap  kejahatannya itu,  ketika  keledainya berbicara  dengan suara
manusia. Maka nabi itu dipaksa untuk menghentikan perbuatannya yang
gila itu. 17 Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering dan
seperti kabut yang ditiup oleh angin topan. Jehovah sudah menyediakan
bagi  mereka  suatu  tempat  yang  sangat  gelap.  18  Mereka  membuat
pernyataan-pernyataan yang muluk-muluk dan kosong; nafsu yang cabul
dipakai oleh mereka guna menjerumuskan orang-orang yang baru saja
mulai  terlepas  dari  lingkungan orang  yang  hidup sesat.  19  Guru-guru
palsu itu menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang itu, sedangkan
mereka  sendiri  diperbudak  oleh  kebiasaan-kebiasaan  yang  merusak
manusia. Sebab kalau orang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba
dari yang mengalahkannya itu.

2 Petrus 3:3 Pertama-tama, kalian harus tahu bahwa pada hari-hari akhir,



akan muncul orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsu
mereka sendiri. Mereka akan mengejek kalian

1 John 2:15-17 Janganlah mencintai dunia ini, atau apa saja yang ada di 
dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai 
Bapa. 16 Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini--yang diinginkan 
oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang 
dibangga-banggakan--semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari 
Bapa, melainkan dari dunia. 17 Dunia dan segala sesuatu di dalamnya 
yang diinginkan oleh manusia, sedang lenyap. Tetapi orang yang 
menuruti kemauan Jehovah, tetap hidup sampai selama-lamanya. 

Yudas 1:11 Celaka mereka! Mereka telah mengikuti jalan yang ditempuh
oleh  Kain.  Agar  mendapat  uang,  mereka  menjerumuskan  diri  dalam
lembah kesesatan, sama seperti Bileam. Dan mereka pun dihancurkan
karena memberontak seperti Korah.

Yudas 1:15-19 untuk menghakimi semua orang. Tuhan akan menghukum
orang-orang jahat karena perbuatan-perbuatan mereka yang bejat. Dan
Ia  akan  menghukum orang  berdosa  dan  durhaka  karena  semua  kata
penghinaan  yang  diucapkannya."  16  Orang-orang  itu  selalu  saja
menggerutu  dan  menyalahkan  orang  lain.  Mereka  hidup  menurut
keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka membual mengenai
diri sendiri, dan menjilat orang supaya mendapat keuntungan. 17 Tetapi
Saudara-saudaraku  yang  tercinta,  ingatlah  akan  apa  yang  dahulu
dikatakan  oleh  rasul-rasul  Tuhan  kita  Yesus  Kristus.  18  Mereka
memberitahukan  terlebih  dahulu  kepadamu  bahwa  menjelang  akhir
zaman  akan  muncul  orang-orang  yang  akan  mengejek  kalian,  yaitu
orang-orang  yang  hidup  menurut  keinginan-keinginan  mereka  yang
berdosa. 19 Mereka inilah orang-orang yang menimbulkan perpecahan.
Mereka  tidak  dikuasai  oleh  Roh  Jehovah,  melainkan  oleh  keinginan-
keinginan tabiat duniawi.

Wahyu 18:14 Para pedagang berkata kepada wanita itu, "Semua yang 
engkau ingin miliki sudah tidak ada lagi, dan segala kemewahan dan 
kementerenganmu sudah hilang. Engkau tidak akan menemukannya 
lagi!"
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