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2 Mojžišova 15:9 Nepriateľ povedal:  Budem honiť a dostihnem, rozdelím 
korisť; nasýti sa ňou moja duša; vytasím svoj meč, zahladí ich moja ruka.

2 Mojžišova 18:21 Ale ty vyhliadni z celého ľudu chrabrých mužov, ktorí sa 
boja  Boha,  mužov  pravdy,  ktorí  nenávidia  nespravedlivého  zisku,  a 
ustanovíš ich nad nimi za náčelníkov nad tisícami, náčelníkov nad stami, 
náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi.

2 Mojžišova 20:14 Nezosmilníš!
2  Mojžišova  20:17  Nepožiadaš  domu  svojho  blížneho!  Nepožiadaš  ženy 

svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla 
ani ničoho, čo je tvojho blížneho!

4 Mojžišova 11:4 A primiešanej sberby, ktorá bola medzi nimi, zmocnila sa 
veľká žiadosť. A obrátiac sa plakali, aj synovia Izraelovi a vraveli: Kto 
nám dá jesť mäso?

5 Mojžišova 5:21 Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani si nezaželáš domu 
svojho blížneho, jeho poľa ani jeho sluhu ani jeho dievky, jeho vola ani 
jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho.

5 Mojžišova 12:20 Keď rozšíri Hospodin, tvoj Bôh, tvoje hranice, tak ako ti 
hovoril, a povieš: Budem jesť mäso; lebo tvoja duša si žiada jesť mäso; 
čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši, budeš jesť mäsa.

5 Mojžišova 22:22 Keby bol niekto najdený, že leží so ženou, vydatou za 
muža,  vtedy  zomrú  obidvaja,  i  muž,  ktorý  ležal  so  ženou,  i  žena,  a 
odpraceš také zlo z Izraela.

Józua 7:21 Keď som videl  medzi  korisťou jeden krásny plášť sineársky, 
dvesto  šeklov  striebra  a  jeden  jazyk  zlata  päťdesiat  šeklov  váhy, 
zažiadalo sa mi vecí, a vzal som ich, a hľa, ukryté sú v zemi prostred 
môjho stánu, a striebro je pod tým.

Žalmy 10:3  Lebo sa honosí  bezbožník  nad dosiahnutou žiadosťou svojej 
duše; lakomec sa rúha, popudzuje Hospodina.

Žalmy  78:18  Nezachovali  smluvy  Božej  a  vzpečovali  sa  chodiť  v  jeho 
zákone.

Žalmy 78:30 Ale ešte sa neboli utiahli od ukájania svojej žiadosti, a kým 
ešte bol ich pokrm v ich ústach,

Žalmy 81:12 Ale môj  ľud neposlúchol môjho hlasu, a Izrael sa mi nechcel 
poddať.

Žalmy 106:14 Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali 
silného Boha na pustine.

Žalmy 119:36 Nakloň moje srdce ku svojim svedoctvám a nie k lakomstvu!
Príslovia 1:19 Také sú cesty každého, kto dychtí po zisku; zisk odníma dušu 

svojho pána.



Príslovia 6:25 Nežiadaj jej krásy vo svojom srdci, a nech ťa nezajme svojimi 
víčkami.

Príslovia 15:27 Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto 
nenávidí darov, bude žiť.

Príslovia 21:25,26 Osídlom je  človekovi nerozmyslene vyriecť: Sväté, a po 
daných  sľuboch  vyhľadávať.  26  Múdry  kráľ  rozptyľuje  bezbožníkov  a 
uvodí na nich kolo.

Príslovia 28:16 Knieža bez rozumu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí 
lakomstva, predĺži svoje dni.

Izaiáš 56:11 a pažraví psi, ktorí sa nevedia nasýtiť. A to sú pastieri, ktorí 
nevedia porozumieť! Všetci, koľko ich je, hľadia na svoju vlastnú cestu, 
každý na svoj vlastný zisk od svojho konca.

Izaiáš 57:17 Pre neprávosť jeho lakomstva som sa rozhneval a zbil som ho, 
skryl  som svoju  tvár  a  hneval  som sa,  a  tak išiel,  odvrátený,  cestou 
svojho srdca.

Jeremiáš 6:13 Lebo každý, od najmenšieho až do najväčšieho z nich, všetci, 
koľko ich je, sa oddali lakomstvu, a to od proroka až po kňaza, každý z 
nich robí falošne.

Jeremiáš 22:17 Ale tvoje oči nehľadia a tvoje srdce nemyslí na iné ako na 
tvoje lakomstvo a na nevinnú krv, aby si ju vylial, na útisk a na zlomenie 
spáchať to.

Jeremiáš  51:13  Oj,  ty,  ktorý  bývaš  nad  mnohými  vodami,  ktorý  máš 
množstvo pokladov, prišiel tvoj koniec, miera tvojho lakomstva!

Ezechiel 6:9 A vaši uniklí sa budú rozpomínať na mňa medzi národami, kam 
budú zajatí, keď si skrúšim ich srdce, oddané smilstvu, ktoré odstúpilo 
odo mňa, a ich oči, ktoré smilnily chodiac za ich ukydanými bohmi, a 
budú  sa  sami  sebe  oškliviť  pre  nešľachetnosti,  ktoré  páchali,  čo  do 
všetkých ich ohavností.

Ezechiel  14:4,5 Preto im hovor a  povieš im:  Takto hovorí  Pán Hospodin: 
Každému z domu Izraelovho, kto by si vzložil svojich ukydaných bohov na 
svoje srdce a závadu padať do svojej neprávosti by položil pred svoju 
tvár a prišiel  by k prorokovi,  tomu ja Hospodin odpoviem podľa toho, 
podľa množstva jeho ukydaných bohov, 5 aby som lapil dom Izraelov za 
ich  srdce,  pretože  odcudziac sa  mi  odvrátili  sa  odo mňa pre  svojich 
ukydaných bohov, všetci, koľko ich je.

Ezechiel 22:12 úplatný dar berú v tebe nato, aby vylievali krv; berieš úžeru 
a úrok a hľadajúc zisku utláčaš svojich blížnych a na mňa si zabudlo, 
hovorí Pán Hospodin.

Ezechiel 33:31 A prichádzajú k tebe,  jako prichádzava  ľud,  a sedia pred 
tebou jako môj ľud a počúvajú tvoje slová, ale ich nečinia; lebo svojimi 
ústami konajú ľúbezné veci, ale ich srdce ide za ich mrzkým ziskom.

Hozeáš 4:12 Môj ľud sa dopytuje svojho dreva, a jeho palica mu oznamuje, 



čo má robiť, lebo duch smilstva uvodí do bludu, a smilnia vytiahnuc sa 
zpod správy svojho Boha.

Hozeáš 5:4 Nedopúšťajú toho ich skutky, aby sa navrátili k svojmu Bohu, 
lebo duch smilstva je medzi nimi, a Hospodina neznajú.

Micheáš 2:2 Žiadostiví sú polí a rabujú, i domov, a berú a utiskujú muža i 
jeho dom, a to každého i jeho dedičstvo.

Náhum 3:4 pre množstvo smilstiev smilnice, krásnej a pôvabnej, majstryne 
čarov, ktorá predávala národy svojimi smilstvami a čeľade svojimi čarmi.

Habakuk 2:9 Beda tomu, kto v lakomstve hrabe svojmu domu nespravedlivý 
zisk,  aby  si  na  vysokom  mieste,  postavil  svoje  hniezdo,  aby  tak  bol 
vytrhnutý z ruky zlého!

Matúš  5:28  Ale  ja  vám  hovorím,  že  každý,  kto  by  pozrel  na  ženu  s 
myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Marek  4:19  ale  starosti  tohoto  sveta  a  zvod  bohatstva  a  iné  žiadosti, 
vchádzajúce do srdca, udusujú slovo, a býva bez užitku.

Marek  7:22  cudzoložstvá,  smilstvá,  vraždy,  krádeže,  lakomstvá, 
nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo.

Lukáš 3:14 A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A my  čo budeme robiť? A 
povedal im: Nikoho nezastrašujte a tak nezdierajte ani nerobte ničoho 
podvodne a majte dosť na svojom plate.

Lukáš 12:15 A povedal im: Hľaďte a chráňte sa lakomstva! Lebo keď má 
niekto hojnosť, zato jeho život nie je z jeho majetku.

Lukáš 16:14 A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze, a 
posmievali sa mu.

Ján 8:44 Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol 
vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď 
hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.

Skutky 20:33 Ničieho striebra alebo zlata alebo rúcha som nežiadal.
Rimanom 1:24-29 Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do 

nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí premenili 
pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než 
Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26 Preto ich Bôh vydal 
do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili 
prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podobne 
aj  mužského  pohlavia  osoby  opustiac  prirodzené  používanie  ženy 
rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s 
mužmi  páchajúc hanebnosť  a  odplatu,  jaká bola  treba  za  ich  šialený 
blud, dostávajúc sami na sebe. 28 A jako neuznávali za hodné a potrebné 
mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ 
prevrátenú,  aby  robili  to,  čo  sa  nepatrí,  29  naplnených  každou 
neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, 
vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají,



Rimanom 6:12 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby 
ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach

Rimanom 7:7 Čo tedy povieme? Že je zákon hriechom? To nech sa nestane! 
Ale hriechu som nepoznal, iba skrze zákon. Lebo ani o žiadosti by som 
nebol vedel, keby nehovoril zákon: Nepožiadaš!

Rimanom  13:9  Lebo:  Nezcudzoložíš,  nezabiješ,  neukradneš,  nepovieš 
falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko 
sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba.

Rimanom 13:14 Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, 
aby sa v ňom zobúdzaly zlé žiadosti.

1  Korintským 5:10,11  ale  nie  vôbec so smilníkmi tohoto  sveta  alebo s 
lakomcami a s dráčmi alebo s modlármi, pretože by ste museli vyjsť zo 
sveta. 11 Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval 
bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo 
opilec alebo dráč, s takým ani nejesť.

1 Korintským 6:9,10 Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva 
Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci 
ani samcoložníci 10 ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani 
dráči nezdedia kráľovstva Božieho.

1 Korintským 10:6 A to všetko sa nám stalo výstražným príkladom nato, aby 
sme neboli žiadostiví zlého, jako aj oni žiadali.

1 Korintským 12:31 No, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti! A ešte vám 
ukážem svrchovanú cestu.

1  Korintským  14:39  A  tak,  moji  bratia,  snažte  sa  horlive,  aby  ste 
prorokovali, a hovoriť jazykmi nebráňte,

2 Korintským 9:5 Považoval som tedy za nevyhnuteľne potrebné poprosiť 
bratov, žeby odišli popredku k vám a vopred pripravili toto vaše vopred 
opovedané  požehnanie,  aby  bolo  hotové,  jako  požehnanie  a  nie  ako 
lakomstvo.

Galatským 5:16-20 Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. 
17  Lebo  telo  žiada  proti  Duchu  a  Duch  proti  telo,  lebo  to  sa  jedno 
druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18 Ale ak ste 
vedení Duchom, nie ste pod zákonom. 19 A zjavné sú skutky tela, ktoré 
sú:  cudzoložstvo,  smilstvo,  nečistota  a  nestudatosť,  20  modloslužba, 
čarodejstvo,  nepriateľstvá,  zvady,  žiarlenia,  hnevy,  dráždenia,  rôznice, 
sekty,

Galatským 5:24 A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a 
žiadosťami.

Efezským 2:1-3 Aj  vás,  ktorí  ste boli  mŕtvi  vo svojich previneniach a vo 
svojich  hriechoch,  2  v  ktorých  ste  kedysi  chodili  podľa  veku  tohoto 
sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v 
synoch neposlušnosti, 3 medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali 



v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a 
boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní.

Efezským 4:19  ktorí,  keď  otupeli  do  bezcitnosti,  oddali  sa  nestudatosti 
páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou.

Efezským  4:22-27  aby  ste  složili  podľa  drievneho  spôsobu  žitia  vo  vás 
vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, 23 a 
obnovili  sa  v  duchu  svojej  mysle  24  a  obliekli  si  nového  človeka, 
stvoreného  podľa  Boha  v  spravedlivosti  a  svätosti  pravdy.  25  Preto 
složiac lož hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme si 
navzájom údami. 26 Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda nad 
vaším rozhnevaním sa, 27 ani nedávajte miesta diablovi.

Efezským 5:3,5 A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo 
nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým, 5 Lebo to viete, 
že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, 
nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha.

Kolosenským  3:5  Teda  mŕtvite  svoje  údy,  ktoré  sú  na  zemi,  smilstvo, 
nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,

1 Tesalonickým 2:5 Lebo ani  sme nikdy nepoužili  lichotného slova,  jako 
viete, ani zámienky lakomstva, Bôh je svedok;

1 Tesalonickým 4:3-7 Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa 
zdŕžali od smilstva, 4 aby jeden každý z vás vedel zaobchodiť so svojou 
nádobou  v  posvätení  a  v  česti,  5  nie  v  náruživosti  žiadosti  jako  aj 
pohania, ktorí  neznajú Boha, 6 aby neprekračoval  a nekoristil  vo veci 
svojho brata, pretože je Pán pomstiteľom všetkého toho, jako sme vám 
už aj prv povedali a osvedčili. 7 Lebo nepovolal nás Bôh nato, aby sme 
žili v nečistote, ale v posvätení.

1 Timoteovi 3:3,8 nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale 
prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, 8 Tak podobne aj diakoni musia 
byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví 
mrzkého zisku,

1  Timoteovi  6:9,10 A tí,  ktorí  chcú byť bohatí,  upádajú  do pokušenia  a 
osídla  a  do  mnohých  žiadostí  nesmyselných  a  škodlivých,  ktoré 
pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. 10 Lebo koreňom všetkého 
zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery 
a naplnili sami seba mnohými bolesťami.

2  Timoteovi  2:22  Ale  pred  žiadosťami  mladosti  utekaj  a  žeň  sa  za 
spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z 
čistého srdca.

2  Timoteovi  3:2  Lebo  to  budú  ľudia,  ktorí  budú  milovať  seba,  milovať 
peniaze,  chlúbiví,  pyšní,  rúhaví,  rodičom  neposlušní,  nevďační, 
bohaprázdni,

2 Timoteovi 3:6 Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, 



obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami,
2 Timoteovi 4:3 Lebo bude  čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa 

vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši,
Títovi 2:12 ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských 

žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete
Títovi 3:3 Lebo veď aj my sme boli kedysi nesmyselní, neposlušní, blúdiaci, 

otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam a žili sme v zlosti a závisti, 
ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých.

Židom 13:5 Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva, a majte 
dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa 
neopustím,

Jakubov 1:14,15 Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti,  vyvlačovaný a 
vábený, 15 a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je 
vykonaný, plodí smrť.

Jakubov 4:1-5 Zkadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie 
ztadiaľto: z vašich rozkoší,  ktoré vojujú vo vašich údoch? 2 Žiadate a 
nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť; boríte sa a vojujete, 
ale nemáte, pretože si neprosíte; 3 prosíte a neberiete, pretože si zle 
prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. 4 Cudzoložníci a 
cudzoložnice,  či  vy  neviete,  že  priateľstvo  sveta  je  nepriateľstvom s 
Bohom?  Tedy  ktokoľvek  by  chcel  byť  priateľom  sveta,  stáva  sa 
nepriateľom Božím. 5 Alebo či sa nazdáte, že nadarmo hovorí Písmo: Až 
po závisť žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás?

1 Petrov 1:14 Ako poslušné deti, neprispôsobňujúc sa drievnejším v svojej 
nevedomosti žiadostiam,

1 Petrov 2:11 Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa 
zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši.

1  Petrov  4:2-4  aby  nie  viacej  ľudským  žiadostiam,  ale  vôli  Božej  žil 
zbývajúci  čas  v  tele.  3  Lebo  dosť  nám  bolo  predošlého  času  života 
páchať  ľúbosť  pohanov,  keď  sme  chodili  v  nestudatostiach,  v  zlých 
žiadostiach,  v  zbytočnom pití  vína,  v  hodovaniach,  v  pijatykách  a  vo 
všelijakom ohyzdnom modlárstve. 4 A keď už s nimi nebeháte, aby ste 
tak prostopašili jako oni, divia sa tomu a rúhajú sa,

2 Petrov 1:4 čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste 
sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na 
svete v zlej žiadosti.

2 Petrov 2:3 A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým 
odsúdenie nezaháľa od dávna, a ich zahynutie nedrieme.

2 Petrov 2:9-19 Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých 
dochovať  trestaných  ku  dňu  súdu,  10  najmä  tých,  ktorí  v  špinavej 
žiadosti idú za telom a opovrhujú panstvom. Samoľúbi odvážlivci, ktorí 
sa netrasú, aby sa nerúhali slávam, 11 kde predsa anjeli, ktorí sú väčší v 



sile a moci,  nenesú proti  nim u Pána rúhavého súdu.  12 Ale títo ako 
nemé  a  nerozumné  zvieratá  prírodné,  zrodené  nato,  aby  boly  jaté  a 
zkazené,  tým  veciam,  ktorým  nerozumejú,  sa  rúhajúc  v  tej  svojej 
zkazenosti  budú zkazení  13 a tak si  odnesú odplatu neprávosti,  ktorí 
považujú za rozkoš hýriť vodne, oni, špinavé škvrny a mrzkosti, hýriaci 
vo svojich zvodných bludoch hostiac sa s vami, 14 ktorí majú oči plné 
cudzoložstva a nenasýtne hriechu, ktorí vábia neupevnené duše a majú 
srdce vycvičené v lakomstve,  prekliate deti,  15 ktorí  opustiac priamu 
cestu  zablúdili  a  sledovali  cestu  Baláma,  syna  Bozorovho,  ktorý  si 
zamiloval mzdu neprávosti. 16 Ale dostal pokarhanie za svoj bezbožný 
skutok:  jarmu  podrobený  osol  nemý  prehovoril  ľudským  hlasom  a 
prekazil nerozum proroka. 17 Sú to bezvodne pramene, chmáry, hnané 
víchrom, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť. 18 Lebo hovoria 
naduté veci márne a tak vnadia žiadosťami tela, nestudatosťami tých, 
ktorí len priam čo naozaj unikli tým, ktorí žijú v blude, 19 ktorí im sľubujú 
slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi zkazy. lebo kým je ktosi premožený, 
tomu je i rabom.

2 Petrov 3:3 vediac najprv to, že v posledných dňoch prijdú posmievači, 
ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí

1 Jánov 2:15-17 Nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú na svete. Keď niekto 
miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. 16 Lebo nič z toho, čo je na svete 
- žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z Otca, ale je zo 
sveta. 17 A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na 
veky.

Júdov  1:11  Beda  im!  Lebo  odišli  cestou  Kainovou  a,  pojatí  bludom 
Balámovej mzdy, sa vykydli a protirečením Kóreho zahynuli.

Júdov  1:15-19  učiniť  súd  proti  všetkým a  náležite  skárať  všetkých  ich 
bezbožníkov  pre  všetky  skutky  ich  bezbožnosti,  ktorými  páchali 
bezbožnosť, a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu, 
hriešnici, bezbožní. 16 To sú reptáci, žehrajúci na svoj osud, ktorí chodia 
podľa  svojich  žiadostí,  a  ktorých  ústa  hovoria  nadutosti,  a  ktorí 
licomerne pre zisk obdivujú osoby. 17 Ale vy, milovaní, rozpamätajte sa 
na slová, predpovedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Krista, 18 že 
vám hovoril,  že v poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť 
podľa svojich bezbožných žiadostí. 19 To sú tí, ktorí sa oddeľujú, telesní, 
nemajúci ducha.

Zjavenie 18:14 A ovocie žiadosti tvojej duše odišlo od teba, i všetko tučné a 
nádherné zhynulo a bolo odňaté od teba, a už toho viac nikdy nenajdeš.
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