
Lithuanian - G  eismas   Raštai   - Lust Scriptures  

Išėjimo  15:9  Priešas  tarė:  ‘Vysiuos,  sugausiu,  pasidalinsiu  grobį, 
pasitenkins mano aistra! Ištrauksiu kardąjuos sunaikins mano ranka!’

Išėjimo 18:21 Be to, išsirink iš tautos sumanius, Dievo bijančius, patikimus, 
negodžius  vyrus,  paskirk  juos  tūkstantininkais,  šimtininkais, 
penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais,

Išėjimo 20:14 Nesvetimauk.
Išėjimo 20:17 Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei 

jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo—nieko, kas yra tavo artimo”.
Skaičių 11:4 Kartu keliavo daug svetimšalių, kurie pasidavė geiduliams; su 

jais drauge verkė ir izraelitai, sakydami: “Kas duos mums mėsos?
Pakartoto Įstatymo 5:21 Negeisk savo artimo žmonos nei namų, nei lauko, 

nei tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo: nieko, kas yra tavo artimo’.
Pakartoto  Įstatymo  12:20 Kai  Viešpats,  tavo Dievas,  išplės  sienas,  kaip 

pažadėjo, ir tu norėsi valgyt mėsos, gali valgyti mėsos, kokios tik tavo 
siela geidžia.

Pakartoto  Įstatymo  22:22 Jei  vyras būtų sugautas gulint  su kito žmona, 
abu: tiek vyras, tiek moteris, turės mirti. Taip pašalinsi pikta iš Izraelio.

Jozuės 7:21 Pamačiau tarp daiktų prabangų apsiaustą iš Šinaro, du šimtus 
šekelių sidabro ir aukso gabalą, sveriantį penkiasdešimt šekelių. Aš jų 
užsigeidžiau  ir  juos  pasiėmiau.  Visa  užkasiau  į  žemę,  savo  palapinės 
viduje, ir sidabras yra apačioje”.

Psalmynas  10:3  Nedorėlis  giriasi  savo  širdies  pageidimais,  gobšuolis 
didžiuojasi ir niekina Viešpatį.

Psalmynas 78:18 Jie gundė Dievą savo širdyse, reikalaudami maisto, kurio 
užsigeidė.

Psalmynas  78:30  Bet  jie  dar  nebuvo  palikę  savo  geismų,  dar  valgis 
tebebuvo burnoje,

Psalmynas 81:12 Todėl atidaviau juos jų širdžių geismams, jie vaikščiojo 
pagal savo sumanymus.

Psalmynas 106:14 dykumoje geiduliams atsidavė ir Dievą tyruose gundė.
Psalmynas 119:36 Palenk mano širdį prie liudijimų savo, o ne prie godumo,
Patarlių  1:19  Žodžių  gausumas  nebūna  be  nuodėmės,  kas  tyli,  tas 

išmintingas.
Patarlių  6:25  Negeisk  jos  grožio  savo  širdyje,  tenesuvilioja  tavęs  jos 

blakstienos.
Patarlių  15:27 Kas godus pelno, vargina savo namus; kas nepriima kyšių, 



bus gyvas.
Patarlių 21:25,26 Tinginio troškimas nužudo jį, nes jis nenori dirbti. 26 Jis 

godžiai geidžia visą dieną, o teisusis duoda negailėdamas.
Patarlių  28:16  Neprotingas  valdovas  griebiasi  žiaurios  priespaudos,  kas 

nekenčia godumo, prailgins savo dienas.
Izaijo  56:11  Jie  yra  godūs  šunys,  kurie  niekada  nepasisotina.  Jie  yra 

ganytojai, neturintys supratimo. Jie žiūri į savo kelią ir ieško sau naudos.
Izaijo 57:17 Aš užsirūstinau dėl nuodėmingo tautos godumo, smogiau jai ir 

savo veidą paslėpiau, bet ji ėjo toliau klaidingu savo širdies keliu.
Jeremijo 6:13 “Jie visi, nuo mažiausio iki didžiausio, pasidavė godumui, nuo 

pranašo iki kunigo jie visi elgiasi klastingai.
Jeremijo 22:17 Tavo akys ir  širdis  linkusios  į  godumą ir  trokšta  pralieti 

nekaltą kraują, vykdyti priespaudą bei prievartą”.
Jeremijo 51:13 Tu, kuris gyveni prie gausių vandenų ir turi gausybę turtų. 

Atėjo tavo galas, tavo godumo saikas.
Ezechielio 6:9 Išlikusieji, išsklaidyti tarp tautų ir išvesti į nelaisvę, atsimins 

mane. Aš jų pasileidusią ir nuo manęs nusisukusią širdį palaušiu ir jų 
akis, paleistuvingai žiūrėjusias į stabus, atversiu, kad jie bjaurėsis patys 
savęs ir savo piktų darbų.

Ezechielio  14:4,5  Todėl  sakyk  jiems:  ‘Taip  sako  Viešpats  Dievas: 
‘Kiekvienam izraelitui, kuris pasistato stabus savo širdyje bei žiūri į tai, 
kas veda į nusikaltimą, ir ateina pas pranašą, Aš, Viešpats, atsakysiu 
pagal jo stabų daugybę. 5 Aš nutversiu Izraelio namus jų pačių širdyse, 
kadangi per savo stabus jie atsitraukė nuo manęs’.

Ezechielio  22:12  Tavyje  jie  ima  kyšius  nuslėpti  pralietą  kraują.  Tu  imi 
nuošimčius  bei  reikalauji  grąžinti  daugiau,  tu,  išnaudodama  artimą, 
godžiai sieki pelno. Mane gi užmiršai,sako Viešpats Dievas.

Ezechielio  33:31  Jie  ateina  pas  tave  kaip  tauta,  sėdi  tavo  akivaizdoje, 
klausosi tavo žodžių, tačiau nevykdo. Jie kalba draugiškai, bet jų širdis 
yra klastinga.

Ozėjo 4:12 Mano tauta klausia medžio gabalo ir laukia atsakymo iš lazdos. 
Paleistuvystės  dvasia  juos  suklaidino,  ir  paleistuvaudami  jie  paliko 
Dievą.

Ozėjo 5:4 Jų darbai neleidžia jiems sugrįžti pas savo Dievą. Paleistuvystės 
dvasia yra juose ir Viešpaties jie nepažino.

Michėjo  2:2 Jie užsigeidžia laukųir pagrobia juos, namųir atima juos. Jie 
apiplėšia žmogų ir jo namus, savininką ir jo nuosavybę.

Nahumo 3:4  Tai  dėl  daugybės  paleistuvysčių  ir  žavingų  kerėtojų,  kurios 
apraizgė tautas ir gimines savo kerais.

Habakuko  2:9  Vargas  tam,  kuris  godžiai  siekia  neteisingo  pelno  savo 



namams, kad susuktų lizdą aukštybėje, kad apsisaugotų nuo nelaimės!
Matą 5:28 O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau 

svetimauja savo širdyje.
Morkų 4:19  bet pasaulio rūpesčiai, turtų apgaulė ir sukilę geismai kitiems 

dalykams nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas.
Morkų  7:22  godumas,  piktumas,  klasta,  nesusilaikymas,  pavydas, 

piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė.
Luką 3:14 Taip pat ir kariai klausė: “Ką mums daryti?” Jis jiems atsakė: 

“Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga”.
Luką 12:15 Jis pasakė jiems: “Žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus 

gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos”.
Luką 16:14  Visa  tai  girdėjo  mėgstantys  pinigus  fariziejai  ir  šaipėsi  iš 

Jėzaus.
Joną 8:44 Jūsų tėvasvelnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis 

nuo  pat  pradžios  buvo  žmogžudys  ir  nesilaikė  tiesos,  nes  jame  nėra 
tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo 
tėvas.

Apaštalų Darbai  20:33 Nė iš vieno negeidžiau nei sidabro, nei aukso, nei 
drabužio.

Romiečiams  1:24-29  Todėl  Dievas  per  jų  širdies  geidulius  atidavė  juos 
neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. 25 Jie Dievo tiesą iškeitė 
į  melą  ir  garbino  kūrinius  bei  tarnavo  jiems,  o  ne  Kūrėjui,  kuris 
palaimintas  per  amžius.  Amen!  26  Todėl  Dievas  paliko  juos  gėdingų 
aistrų  valiai.  Jų  moterys  prigimtinius  santykius  pakeitė  priešingais 
prigimčiai.  27  Panašiai  ir  vyrai,  pametę  prigimtinius  santykius  su 
moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už 
savo paklydimą vertą atpildą. 28 Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai 
Dievas  leido  jiems  vadovautis  netikusiu  išmanymu  ir  daryti,  kas 
nepridera.  29  Todėl  jie  pilni  visokio  neteisumo,  netyrumo,  piktybių, 
godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, 
paniekos, apkalbų.

Romiečiams  6:12 Todėl  neleiskite nuodėmei viešpatauti  jūsų mirtingame 
kūne, kad nepasiduotumėte jo geiduliams.

Romiečiams  7:7 Ką tad pasakysime? Gal įstatymas yra nuodėmė? Jokiu 
būdu! Bet aš nebūčiau pažinęs nuodėmės, jei nebūtų įstatymo. Nebūčiau 
suvokęs geismo, jei įstatymas nebūtų pasakęs: “Negeisk!”

Romiečiams 13:9 Juk įsakymai: “Nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai 
neliudyk, negeisk” ir kiti, yra sutraukti į šį posakį: “Mylėk savo artimą 
kaip save patį”.

Romiečiams  13:14  bet  apsirenkite  Viešpačiu  Jėzumi  Kristumi  ir 



netenkinkite kūno geidulių.
1 Korintiečiams 5:10,11 Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkėliais, 

gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio 
pasaulio.  11  Bet  jums  rašiau,  kad  nebendrautumėte  su  tuo,  kuris 
vadinasi  brolis,  o  yra  ištvirkėlis,  gobšas,  stabmeldys,  keikūnas, 
girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu net nevalgykite kartu.

1  Korintiečiams  6:9,10  Ar  nežinote,  kad  neteisieji  nepaveldės  Dievo 
karalystės?  Neapsigaukite!  Nei  ištvirkėliai,  nei  stabmeldžiai,  nei 
svetimautojai,  nei  homoseksualistai,  10  nei  vagys,  nei  gobšai,  nei 
girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

1  Korintiečiams  10:6  Tie  įvykiai  yra  mums  pavyzdžiai,  kad  negeistume 
blogio, kaip anie geidė.

1 Korintiečiams 12:31 Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų! Ir visgi 
rodau jums dar pranašesnį kelią.

1  Korintiečiams  14:39   Todėl,  broliai,  karštai  trokškite  pranašauti  ir 
nedrauskite kalbėti kalbomis.

2  Korintiečiams  9:5  Todėl  maniau  esant  reikalinga  paprašyti  brolius  iš 
anksto  nuvykti  pas  jus  ir  pasirūpinti,  kad  anksčiau  viešai  paskelbtas 
palaiminimas būtų paruoštas ir kad liudytų jūsų dosnumą, o ne godumą.

Galatams 5:16-20 Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų. 
17 Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasiakūnui; jie vienas kitam 
priešingi,  todėl  negalite  daryti  visko,  ko  norėtumėte.  18  Bet  jei  jūs 
Dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje. 19 Kūno darbai aiškūstai 
paleistuvavimas,  ištvirkavimas,  netyrumas,  gašlavimas,  20 
stabmeldystė,  burtininkavimas,  priešiškumai,  nesantaikos, 
pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai,

Galatams 5:24 Ir  kurie  yra Kristaus,  tie  nukryžiavo kūną su aistromis ir 
geismais.

Efeziečiams  2:1-3   Ir  jūs  buvote  mirę  nusikaltimais  ir  nuodėmėmis,  2 
kuriuose  kadaise  gyvenote  pagal  šio  pasaulio  būdą,  paklusdami 
kunigaikščiui,  viešpataujančiam  ore,  dvasiai,  kuri  dabar  veikia 
neklusnumo vaikuose. 3 Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami 
savo  kūno  geiduliais,  vykdydami  kūno  ir  minčių  troškimus,  ir  iš 
prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti.

Efeziečiams  4:19 Jie sustabarėję, pasidavę gašlumui, nepasotinamai daro 
visus nešvarius darbus.

Efeziečiams  4:22-27  kad  privalu  atsižadėti  senojo  žmogaus  ankstesnio 
gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, 23 atsinaujinti savo 
proto  dvasioje  24  ir  apsirengti  nauju  žmogumi,  sutvertu  pagal  Dievą 
teisume ir tiesos šventume. 25 Tad, atmetę melą, “kiekvienas tekalba 



tiesą  savo  artimui”,  nes  esame  vieni  kitų  nariai.  26  “Rūstaukite  ir 
nenusidėkite”.  Tegul  saulė  nenusileidžia  ant  jūsų  rūstybės!  27  Ir 
neduokite vietos velniui.

Efeziečiams  5:3,5  Todėl  ištvirkavimas,  visoks  netyrumas  ar  godumas 
tenebūna net minimi pas jus, kaip pridera šventiesiems; 5 Nes jūs žinote, 
kad joks ištvirkėlis, netyras ar gobšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės 
Kristaus ir Dievo karalystės.

Kolosiečiams  3:5  Todėl  marinkite  tuos  savo  narius,  kurie  yra  žemėje: 
ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, 
kuris yra stabmeldystė.

1  Tesalonikiečiams  2:5  Ar  neprisimenate,  jog  aš  tai  sakiau  jums, 
tebebūdamas tarp jūsų?

1  Tesalonikiečiams  4:3-7  Nes  tokia  Dievo  valiajūsų  šventėjimas;  kad 
susilaikytumėte nuo ištvirkavimo 4 ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti 
savąjį  indą  šventume  ir  pagarboje,  5  o  ne  aistringame  geiduly,  kaip 
pagonys, kurie nepažįsta Dievo; 6 kad nė vienas neperžengtų ribų ir šituo 
dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes Dievas už visa tai keršija, kaip jau 
esame  įspėję  ir  patvirtinę.  7  Dievas  nepašaukė  mūsų  nedorybei,  bet 
šventumui.

1  Timotiejui  3:3,8  ne  girtuoklis,  ne  kivirčius,  ne  geidžiantis  nešvaraus 
pelno, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus pinigų, 8 Taip pat ir 
diakonai privalo būti garbingi, ne dviliežuviai, ne besaikiai vyno gėrėjai, 
ne geidžiantys nešvaraus pelno,

1 Timotiejui 6:9,10 Kas trokšta praturtėti, pakliūva į pagundymą ir į pinkles 
bei  į  daugelį  kvailų  ir  kenksmingų geidulių,  kurie  paskandina žmones 
sugedime ir pražūtyje. 10 Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai 
kurie,  jų  geisdami,  nuklydo  nuo  tikėjimo  ir  patys  save  drasko  aibe 
skausmų.

2  Timotiejui  2:22  Bėk  nuo  jaunystės  geidulių  ir  siek  teisumo,  tikėjimo, 
meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.

2 Timotiejui  3:2  nes žmonės bus savimylos,  pinigų mylėtojai,  pagyrūnai, 
išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi,

2 Timotiejui 3:6 Iš jų yra tie, kurie įsiskverbia į namus ir pavergia silpnas 
moterėles, pilnas nuodėmių, geidulių vedžiojamas,

2 Timotiejui  4:3 Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, 
bet,  pasidavę  savo  įgeidžiams,  pasikvies  sau  mokytojus,  kad  tie 
dūzgentų ausyse;

Titui  2:12  ir  moko  mus,  kad,  atsisakę  bedievystės  ir  pasaulio  geidulių, 
santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje,

Titui  3:3  Juk  ir  mes  kitados  buvome  neprotingi,  neklusnūs,  apgauti, 



vergaujantys  įvairiems  geiduliams  ir  malonumams,  gyvenome  pilni 
pykčio ir pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantys vieni kitų.

Hebrajams 13:5 Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką 
turite,  nes  Jis  pats  yra  pasakęs:  “Niekad  Aš  tavęs  nepaliksiu  ir 
nepamiršiu”.

Jokūbo 1:14,15 Kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagrobtas ir 
suviliotas. 15 Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta 
nuodėmė gimdo mirtį.

Jokūbo  4:1-5  Iš  kur  tarp  jūsų  atsiranda  karai  ir  kivirčai?  Ar  ne  iš  jūsų 
užgaidų, kurios nerimsta jūsų nariuose? 2 Geidžiate ir neturite; žudote ir 
pavyditeir  negalite  pasiekti;  kovojate  ir  kariaujate;  neturite,  nes 
neprašote. 3 Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašotesavo užgaidoms 
išleisti.  4  Paleistuviai  ir  paleistuvės!  Ar  nežinote,  kad  draugystė  su 
pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, 
tas tampa Dievo priešu. 5 Gal manote, kad Raštas veltui sako: “Pavydžiai 
trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse”.

1  Petro  1:14  Kaip  klusnūs  vaikai,  nepasiduokite  ankstesniems  savo 
neišmaningumo laikų geiduliams,

1 Petro 2:11 Mylimieji, maldauju jus kaip svečius ir ateivius: susilaikykite 
nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą.

1 Petro 4:2-4 ad likusį laiką kūne gyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo 
valia.  3  Gana,  kad  praėjusį  laiką  buvome  pasidavę  pagonių  valiai  ir 
gyvenome gašliai,  geidulingai,  girtuokliavome,  ūžavome,  puotavome ir 
pasiduodavome bjaurioms stabmeldystėms. 4 Todėl jiems stebėtina, kad 
jūs nebebėgate kartu su jais pasinerti į tą patį ištvirkimo potvynį, ir jie 
piktžodžiauja.

2 Petro 1:4  Drauge Jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, 
kad  per  juos  taptume  dieviškosios  prigimties  dalininkais,  ištrūkę  iš 
sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais.

2  Petro  2:3  Iš  godumo jie  išnaudos  jus  suktais  žodžiais.  Bet  nuo  seno 
pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia.

2 Petro 2:9-19 Viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo 
ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmei, 10 o ypač tuos, 
kurie  pasiduoda  nešvariems  kūno  geismams  ir  niekina  viešpatystę. 
Įžūlūs ir savavaliai!  Jie nesudreba, piktžodžiaudami šlovingiesiems, 11 
tuo  tarpu  angelai,  aukštesni  jėga  ir  galia,  Viešpaties  akivaizdoje 
neištaria jiems piktžodiško kaltinimo. 12 Bet jie, kaip neprotingi gyvuliai, 
gimę sugavimui ir užmušimui, piktžodžiauja tam, ko nesupranta, ir pražus 
savo sugedime, 13 gaudami atpildą už nusikaltimus. Jie laiko pramoga 
lėbauti  dienos  metu.  Jie  susitepę  ir  iškrypę,  smarkaudami  savo 



apgaulėmis  vaišinasi  su  jumis.  14  Jų  akys  kupinos  svetimavimo, 
nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja svyruojančias sielas. Jų širdis 
išlavinta  godumo.  Jie  prakeikimo  vaikai.  15  Palikę  teisingą  kelią,  jie 
nuklydo  ir  pasuko  Bosoro  sūnaus  Balaamo  keliu,  kuris  pamėgo 
neteisumo atlygį, 16 tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės: nebylus 
asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę. 17 Jie yra 
šaltiniai be vandens, audros genami debesys; jiems skirta juodžiausia 
tamsybė  per  amžius.  18  Skelbdami  išpūstas  ir  tuščias  kalbas,  kūno 
geismais ir  pasileidimu jie  suvilioja  tuos,  kurie  yra vos pasprukę nuo 
gyvenančių paklydime. 19 Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugedimo 
vergai: juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu.

2  Petro  3:3  Pirmiausia  žinokite,  kad  paskutinėmis  dienomis  pasirodys 
šaipūnai, gyvenantys savo geiduliais

1 Jono 2:15-17 Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli 
pasaulį,  nėra jame Tėvo meilės,  16 nes visa,  kas pasaulyje,  tai  kūno 
geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš Tėvo, bet iš 
pasaulio. 17 Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas 
išlieka per amžius.

Judo 1:11 Vargas jiems! Jie pasuko Kaino keliu, godžiai pasidavė Balaamo 
paklydimui dėl pelno, pražudė save Korės maištu.

Judo 1:15-19  įvykdyti  teismo visiems ir  apkaltinti  visų  bedievių dėl  visų 
bedieviškų darbų, kuriuos jie bedieviškai vykdė, ir dėl visų piktų žodžių, 
kuriuos prieš  Jį  kalbėjo  bedieviai  nusidėjėliai”.  16 Jie  visada murma, 
nepatenkinti  savo  dalia,  gyvena  geismais;  jų  lūpos  kalba  išpūstus 
žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. 17 O jūs, mylimieji, 
prisiminkite  žodžius,  kurie  anksčiau  buvo  paskelbti  mūsų  Viešpaties 
Jėzaus  Kristaus  apaštalų.  18  Jie  sakė  jums,  kad  paskutiniais  laikais 
atsiras  šaipūnų,  kurie  gyvens  savo  bedieviškais  geismais.  19  Tai  tie, 
kurie įneša susiskaldymą, sieliniai, neturintys Dvasios žmonės.

Apreiškimas 18:14 aisiai, kurių taip geidė tavo siela, nutolo nuo tavęs; visas 
puošnumas ir spindesys tau pražuvo, ir niekad jų neberasi.
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