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II Mojzesova 15:9 Rekel je sovražnik: Poženem se za njim, dohitim ga, delil 
bom plen, nasitila se jih bo pohlepnost moja;  izderem meč svoj,  roka 
moja jih pokonča.

II  Mojzesova  18:21  Toda  ozri  se  med  vsem  ljudstvom  po  vrlih  možeh, 
bogaboječih, ki so vdani resnici, sovražni krivičnemu dobičku; in postavi 
jih za načelnike čez tisoč, načelnike čez sto, načelnike čez petdeset in 
za načelnike čez deset.

II Mojzesova 20:14 Ne prešuštvuj.
II  Mojzesova  20:17  Ne  poželi  hiše  bližnjega  svojega,  ne  poželi  žene 

bližnjega svojega, ne hlapca njegovega, ne dekle njegove, ne vola, ne 
osla njegovega, ne ničesar, kar je bližnjega tvojega.

IV  Mojzesova  11:4  Mešana  drhal  pa,  ki  je  bila  med  njimi,  se  je  vdala 
poželjivosti, pa tudi sinovi Izraelovi so vnovič jokali in govorili: Kdo nam 
da najesti se mesa?

V Mojzesova  5:21  Ne  poželi  žene  bližnjega  svojega,  tudi  ne  hrepeni  po 
svojega bližnjega hiši, ne po njegovi njivi, ne po hlapcu in dekli njegovi, 
ne po volu ali oslu njegovem, ne po ničemer, kar je bližnjega tvojega.

V  Mojzesova  12:20  Ko  razširi  Gospod,  tvoj  Bog,  tvoje  meje,  kakor  ti  je 
obljubil, in porečeš: Hočem jesti meso, ker poželi tvoja duša jesti meso, 
po vsej želji svoje duše smeš jesti meso.

V Mojzesova 22:22 Ako se zasači kdo, da leži z omoženo ženo, naj umrjeta 
obadva, mož, ki je ležal z ženo, in žena. Tako odpraviš hudo iz Izraela.

Knjiga Jozuetova 7:21 videl sem med plenom dragocen babilonski plašč in 
dvesto seklov srebra in šibiko zlata, petdeset seklov težko, in sem se 
tega polakomnil ter sem vzel, in glej, zakopano je sredi mojega šotora v 
zemlji, in srebro je odspodaj.

Psalmi 10:3 Kajti brezbožnik se hvali z željami duše svoje in lakomnik se 
odreka Gospoda in ga zaničuje.

Psalmi 78:18 In izkušajoč Boga mogočnega v srcu svojem, so zahtevali jed 
po svojega srca želji.

Psalmi 78:30 Še se niso iznebili poželenja svojega, še jim je bila jed v ustih,
Psalmi  81:12  Zatorej  sem  jih  pustil,  naj  hodijo  po  srca  svojega 

zakrknjenosti, in hodili so po krivih naklepih svojih.
Psalmi  106:14  ampak  vdali  so  se  poželjivosti  v  puščavi, izkušali  Boga 

mogočnega v samoti.
Psalmi 119:36 Nagni srce moje k pričevanjem svojim in ne k dobičku.
Pregovori 1:19 Take so steze njih, ki iščejo krivičnega dobička: jemlje dušo 

njim, ki si ga lasté.



Pregovori 6:25 Ne poželi si lepote njene v srcu in s trepalnicami svojimi naj 
te ne ujame.

Pregovori 15:27 Nesrečno dela hišo svojo, kdor se žene za dobičkom, kdor 
pa sovraži darila, bo živel.

Pregovori 21:25,26 Lenega ubija želja njegova, ker se roke njegove branijo 
dela, 26 ves dan ga je sama želja; pravičnik pa daje in ne stiska.

Pregovori 28:16 Knez, ki je brez razuma, silno zatira, kdor pa sovraži kriv 
dobiček, si podaljša dni.

Izaija 56:11 In tisti psi so požrešni, ne vedo, kdaj so siti; in to so pastirji! 
Niso zmožni kaj razumeti, vsi se obračajo na svojo pot, vsak se žene za 
svojim dobičkom od vseh strani:

Izaija 57:17 Zaradi krivične dobičkoželjnosti njegove sem se razsrdil in ga 
udaril,  skril  sem se in  se srdil;  on pa se je  tem bolj  odvrnil  po srca 
svojega potu.

Jeremija 6:13 Zakaj od največjega do najmanjšega izmed njih so vsi vdani 
dobičku; in od preroka do duhovnika, kar jih je, delajo krivično.

Jeremija 22:17 Nikamor ne gledajo oči tvoje in srce tvoje kakor na dobiček 
tvoj in na nedolžno kri, katero bi prelival, in na odiranje in na zatiranje, 
katero bi počenjal.

Jeremija 51:13 O ti, ki prebivaš poleg mnogih vodá, bogat zakladov, prišel je 
konec tvoj, po meri dobičkaželjnosti tvoje.

Ezekiel  6:9  In  tisti  ubežniki  vaši  se  bodo  spominjali  mene  med  narodi, 
kamor jih ujete odpeljejo, kadar potarem njih nečistosti vdano srce, ki je 
odstopilo od mene, in njih oči, ki so nečisto za njih maliki gledale; in 
sami sebi se bodo studili zavoljo hudobnosti, ki so jih zakrivili ob vseh 
gnusobah svojih.

Ezekiel 14:4,5 Zato jih ogovori in jim reci: Tako pravi Gospod Jehova: Vsak 
mož iz hiše Izraelove, ki si jemlje grde malike svoje v srce in si stavi 
spotiko za krivico svojo pred obličje, pa prihaja k preroku: jaz Gospod mu 
odgovorim primerno,  po množini  grdih malikov njegovih,  5 da ujamem 
hišo Izraelovo za njih srce, ker so se mi vsi vkup odtujili po grdih malikih 
svojih.

Ezekiel 22:12 V tebi so darila jemali, da prelivajo kri; obresti in namečke si 
jemalo in s silo si  dobičkarilo na svojih bližnjih.  Mene pa si  pozabilo, 
govori Gospod Jehova.

Ezekiel 33:31 In hodijo k tebi, kakor ko se ljudstvo shaja, in sedé pred teboj 
kakor ljudstvo moje in poslušajo besede tvoje, pa ne delajo po njih; kajti 
ljubeznivo govore s svojimi usti, njih srce se pa žene za njih dobičkom.

Ozea 4:12 Ljudstvo moje vprašuje za svet svoj les, in palica njegova naj mu 
napoveduje;  kajti  duh  nečistosti  ga  je  zapeljal,  in  nečistujejo,  ko  so 
opustili Boga svojega.

Ozea 5:4 Njih dejanja jim ne dopuščajo, da se vrnejo k svojemu Bogu; kajti 



duh nečistosti je v njih srcu in ne spoznavajo Gospoda.
Miha 2:2 Želja jih je po njivah, pa jih ugrabijo, in po hišah, pa jih vzemo, in 

silo delajo možu in hiši njegovi, človeku in dediščini njegovi.
Nahum 3:4 zavoljo mnogega nečistovanja preljubke nečistnice, izvedenke v 

čaranju,  ki  prodaja narode s svojim nečistovanjem in rodove s svojim 
čarovništvom.

Habakuk 2:9 Gorje mu, kdor grabi kriv dobiček za hišo svojo, da na visokem 
postavi gnezdo svoje, da se otme iz nesreče!

Matevž 5:28 A jaz vam pravim, da vsak, kdor pogleda ženo, da si je poželi, 
je že prešuštvoval z njo v srcu svojem.

Marko 4:19 pa skrbi tega sveta in slepilo bogastva in želje po drugih rečeh 
se prikradejo in zaduše besedo in ostane brez sadu.

Marko  7:22  prešuštva,  lakomnost,  hudobnost,  zvijača,  požrešnost, 
nevoščljivo oko, preklinjanje Boga, napuh, nespametnost.

Lukež 3:14 Vprašajo ga pa tudi vojaki, rekoč: In mi, kaj naj storimo? In reče 
jim: Nikomur ne delajte sile in ne ovajajte, ter bodite zadovoljni s plačo 
svojo.

Lukež 12:15 In jim reče: Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj čeprav 
ima kdo preobilo, življenje mu vendar ne priteka iz imetja njegovega.

Lukež 16:14 Poslušali so pa vse to tudi farizeji, ki so srebro ljubili, ter so ga 
zasmehovali.

Janez 8:44 Vi ste iz očeta hudiča in želje očeta svojega hočete izpolnjevati. 
On je bil ubijalec ljudi od začetka, in na resnici ne stoji, ker resnice ni v 
njem. Kadar govori laž, govori iz lastnega, ker je lažnik in oče laži.

Dejanja 20:33 Srebra ali zlata ali oblačila nisem od nikogar poželel;
Rimljanom 1:24-29 Zato jih je tudi izročil Bog, v željah njih src, v nečistost, 

da se skrunijo njih telesa med njimi samimi; 25 ki so zamenili resnico 
Božjo z lažjo in so izkazali večjo čast in službo stvoru nego Stvarniku, ki 
je hvaljen na veke. Amen. 26 Zato jih je izročil Bog v sramotne strasti: 
kajti njih ženske so premenile naravno upotrebljevanje v protinaravno, 
27 a enako so tudi moški zavrgli naravno upotrebljevanje ženske in se 
vneli  v  svoji  želji  drug za drugega ter  počenjali  nesramnosti  moški  z 
moškimi.  In  tako so  prejemali  zasluženo plačilo  svoje zmote sami  na 
sebi. 28 In kakor niso marali  Boga imeti v spoznanju, tako jih je Bog 
izročil  popačeni  pameti,  da  so  delali,  kar  ni  spodobno,  29  ter  so  bili 
napolnjeni vsakršne krivice, malopridnosti, lakomnosti, hudobnosti, polni 
zavisti, ubojstva, prepira, zvijače, zlobnosti;

Rimljanom 6:12  Naj  torej  ne  kraljuje  greh  v  vašem smrtnem telesu,  da 
poslušate poželenja njegova.

Rimljanom 7:7 Kaj  torej  porečemo? da je  postava greh? Nikakor ne!  Ali 
greha nisem spoznal, razen po postavi. Saj tudi za poželenje ne bi bil 
vedel, ko bi postava ne velela: Ne poželi!



Rimljanom 13:9 Kajti: Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, in če je 
katera druga zapoved,  tale  beseda jo  obsega:  Ljubi  bližnjega svojega 
kakor samega sebe.

Rimljanom 13:14 ampak oblecite Gospoda Jezusa Kristusa, in ne delajte si 
skrbi za meso, da mu strežete v poželenju.

I Korinčanom 5:10,11 ne sploh z nečistniki tega sveta, ali z lakomniki, ali 
roparji, ali malikovalci, ker bi sicer morali oditi s tega sveta; 11 ampak 
pisal sem vam, meneč, da se ne mešate, če je ta, ki se brat imenuje, 
nečistnik,  ali  lakomnik,  ali  malikovalec,  ali  opravljivec,  ali  pijanec,  ali 
ropar: s takim da še ne jeste.

I Korinčanom 6:9,10 Ali pa ne veste, da krivičniki ne podedujejo kraljestva 
Božjega? Ne motite se: ne nečistniki, ne malikovalci, ne prešuštniki, ne 
mehkuži,  ne  moželežniki,  10  ne  tatje,  ne  lakomniki,  ne  pijanci,  ne 
obrekovalci, ne roparji ne podedujejo kraljestva Božjega.

I Korinčanom 10:6 To pa so postali zgledi za nas, da bi ne želeli hudega, 
kakor so tudi oni poželeli.

I Korinčanom 12:31 Hrepenite pa po boljših darovih! In še boljšo pot vam 
kažem.

I  Korinčanom 14:39 Zatorej,  bratje  moji,  gorite  za to,  da prerokujete,  in 
nikar ne branite govoriti v jezikih!

II Korinčanom 9:5 Potrebno se mi je torej zazdelo, poprositi brate, da bi šli 
pred mano k vam in prej pripravili vaš poprej obljubljeni blagoslov, da 
bode gotov, kakor resničen blagoslov in ne kakor skopost.

Galatom 5:16-20 Pravim pa:  Po Duhu živite,  in  poželenja mesa ne boste 
izpolnjevali.  17 Kajti  meso želi  zoper Duha, a Duh zoper meso; ta sta 
namreč nasprotna drug drugemu, da ne delate, kar hočete. 18 Če se pa 
daste Duhu voditi, niste pod postavo. 19 Očitna so pa dela mesa, katera 
so:  prešuštvo,  nečistost,  pohotnost,  20  malikovalstvo,  čarodejstvo, 
sovraštvo, prepiri, zavist, maščevanje, svade, razprtije, razkolništva,

Galatom 5:24 Kateri so pa Kristusovi Jezusovi, so meso na križ razpeli s 
slami in željami.

Efežanom 2:1-3 Tudi vas je oživil, ki ste bili mrtvi po prestopkih in grehih, 2 
v  katerih  ste  nekdaj  hodili  po  navadi  tega  sveta,  po  knezu  oblasti  v 
zraku, po duhu, ki deluje zdaj v sinovih nepokorščine; 3 med katerimi 
smo tudi mi vsi nekdaj živeli v poželjivostih mesa svojega ter delali želje 
mesa in misli, in bili smo po naravi otroci jeze Božje, kakor tudi drugi.

Efežanom 4:19  ki  so  se,  ko  so  postali  brezčutni,  vdali  razuzdanosti,  da 
strežejo sleherni nečistosti z lakomnostjo.

Efežanom  4:22-27  da  ste  slekli  z  ozirom  na  prejšnje  življenje  starega 
človeka,  ki  gine  po slah  prevare,  23  a  da se  obnavljate  v  duhu uma 
svojega,  24  in  ste  oblekli  novega  človeka,  ustvarjenega  po  Bogu  v 
pravičnosti  in  svetosti  resnice. 25  Zato,  iznebivši  se  laži,  govorite 



resnico vsak z bližnjim svojim, ker smo udje med seboj. 26 Jezite se, a 
ne grešite! Sonce naj ne zaide nad jezo vašo, 27 in ne dajte prostora 
hudiču.

Efežanom 5:3,5 Nesramnost pa in sleherna nečistost ali lakomnost naj se 
še imenuje ne med vami, kakor se spodobi svetim, 5 To namreč veste, da 
noben  nesramnik,  ali  nečistnik,  ali  lakomnik,  ki  je  malikovalec,  nima 
dediščine v kraljestvu Kristusovem in Božjem. 

Kološanom  3:5  Morite  torej  ude  svoje,  ki  so  na  zemlji:  nesramnost, 
nečistost, strast, hudo poželenje in lakomnost, ki je malikovanje,

I Tesaloničanom 2:5 Kajti s prilizljivo besedo nismo nastopili nikdar, kakor 
veste, niti s kako pretvezo za lakomnost, Bog je priča;

I Tesaloničanom 4:3-7 To namreč je volja Božja, posvečenje vaše, da se 
zdržujete nečistosti; 4 da ve vsak izmed vas posodo svojo pridobiti si v 
posvečenju in časti, 5 ne v strasti poželenja kakor pogani, ki ne poznajo 
Boga; 6 in da nihče ne prestopa pravic brata svojega in ga ne prekanja v 
opravilu,  ker  Gospod je  maščevalec vsega tega,  kakor  smo vam tudi 
naprej povedali in pričali. 7 Kajti Bog nas ni poklical k nečistosti, ampak 
v posvečenje.

I Timoteju 3:3,8  ne pijanec, ne pretepač, ampak krotak, ne prepirljiv, ne 
denarja lakomen; 8 Diakoni istotako treba, da so resnobni, ne dvojezični, 
ne mnogemu vinu vdani, ne grdega dobička željni;

I Timoteju 6:9,10 Kateri pa hočejo biti bogati, padejo v izkušnjavo in past in 
v  mnoga  poželenja,  nespametna  in  škodljiva,  ki  pogrezajo  ljudi  v 
pogubljenje in pogin. 10 Korenina vsega zlega namreč je srebroljubje; 
njemu  vdani,  so  nekateri  zabredli  od  vere  in  sami  so  se  presunili  z 
mnogimi bolečinami.

II  Timoteju 2:22 Od mladostnih poželenj pa beži,  a hodi za pravičnostjo, 
vero, ljubeznijo, mirom z njimi, ki kličejo Gospoda iz čistega srca.

II Timoteju 3:2 Kajti ljudje bodo samoljubni, lakomni, širokoustni, prevzetni, 
opravljivi, roditeljem nepokorni, nehvaležni, nesveti,

II  Timoteju  3:6  Izmed  teh  namreč  so  tisti,  ki  se  plazijo  v  hiše  in  love 
ženščine, obložene z grehi, katere goni mnogotero poželenje,

II  Timoteju  4:3  Kajti  pride  čas,  ko  ne  bodo  prenašali  zdravega  nauka, 
temveč po lastnem poželenju si kopičili učitelje, po tem, kakor jih ušesa 
srbe;

Titu 2:12 učeč nas, da se odpovejmo brezbožnosti in posvetnim poželenjem 
ter živimo zmerno in pravično in pobožno v sedanjem svetu,

Titu 3:3 Bili smo namreč tudi mi nekdaj nespametni, neposlušni, tavajoči, 
služeči mnogoteremu poželenju in razveseljevanju, živeči v hudobnosti in 
zavisti, sovraštva vredni, sovražeč se med seboj.

Hebrejcem 13:5 Življenje bodi brez lakomnosti; zadovoljni bodite s tem, kar 
imate; kajti on je rekel: »Ne odtegnem se ti in ne zapustim te.«



List Jakobov 1:14,15 Sleherni pa je izkušan, ko ga lastne želje vlečejo in 
vabijo; 15 potem, ko želja spočne, rodi greh, greh pa, ko je dovršen, rodi 
smrt.

List Jakobov 4:1-5 Odkod prihajajo vojske in odkod bitke med vami? Ne li 
odtod,  namreč od želj  vaših,  vojskujočih  se  v  vaših  udih? 2 Želite,  a 
nimate;  morite  in  želite  zavidno,  a  ne  morete  doseči;  borite  se  in 
vojskujete;  nimate,  ker  ne  prosite.  3  Prosite,  a  ne  dobite,  ker  slabo 
prosite, da bi zapravljali v slah svojih. 4 Prešuštnice, ali ne veste, da je 
prijateljstvo  sveta  sovraštvo  do  Boga?  Kdorkoli  torej  hoče  biti  svetu 
prijatelj, postane Bogu sovražnik. 5 Ali menite, da pismo prazno govori? 
Zavistno li želi Duh, ki ga je Bog naselil v nas?

I list Petrov 1:14 kakor otroci pokorščine se ne ravnajte po prejšnjih željah 
v času nevednosti svoje,

I list Petrov 2:11 Ljubljeni,  opominjam vas kot tujce in popotnike,  da se 
zdržujete mesenih poželenj, ki se vojskujejo zoper dušo;

I list Petrov 4:2-4 da ne živite več človeškim slam, ampak volji Božji ostali 
čas v mesu. 3 Dosti namreč bodi pretekli čas življenja, ko ste delali voljo 
poganov,  živeč  v  razuzdanosti,  pohotnosti,  pijanosti,  požrešnosti, 
nezmernem popivanju in  nespodobnem malikovanju;  4  zato  se jim zdi 
čudno,  da  ne  letate  z  njimi  v  isto  razuzdanost  nezmernosti,  in  vas 
obrekujejo.

II list Petrov 1:4 po čemer nam je podaril dragocene in največje obljube, da 
postanete po njih deležniki božje narave, ko ste ubežali pogubi, ki jo na 
svetu povzroča poželenje.

II  list  Petrov  2:3  In  v  lakomnosti  vas  bodo  izkoriščali  z  izmišljenimi 
besedami;  katerim  sodba  že  zdavnaj  ne  odlaša,  in  poguba  njih  ne 
dremlje.

II list Petrov 2:9-19 Gospod ve pobožne rešiti iz izkušnjave, krivične pa za 
dan sodbe hraniti v kaznovanje, 10 najbolj pa nje, ki hodijo za mesom v 
poželenju oskrumbe in  zaničujejo gospostvo.  Predrzneži,  svojevoljneži, 
ne boje se preklinjati veličanstev, 11 ko vendar angeli, po krepkosti in 
moči večji, ne izrekajo zoper nje pred Gospodom preklinjajoče sodbe. 12 
Ti  pa  kakor  nespametne živali,  po  naravi  rojene za lov  in  klanje,  ker 
preklinjajo,  česar  ne  poznajo,  se  bodo  pogubili  v  pogubi  svoji,  13 
prejemši  krivice  plačilo.  Njim  se  veselje  zdi  požrešnost  po  dnevi, 
nesnage so in grdobe, razkošno žive v sleparstvih svojih in se goste z 
vami, 14 oči imajo polne prešuštvovanja in nikdar ne sitih greha, vabijo 
duše neutrjene, imajo srce vajeno v lakomnosti in so prekletstva otroci; 
15  zapustili  so  ravno  pot  ter  tavali  in  hodili  po  poti  Balaama,  sina 
Bosorjevega, ki je ljubil krivice plačilo, 16 a prejel posvarilo za lastno 
nepostavnost:  brezglasno vprežno živinče je izpregovorilo s  človeškim 
glasom ter zabranilo prerokovo nespamet. 17 Ti so studenci brez vode in 



megle, ki jih goni vihar, ki jim je shranjen mrak večne teme. 18 Kajti 
prešerno  in  ničemurno  govoreč,  vabijo  s  poželenjem  mesa,  z 
razuzdanostmi one, ki so komaj ubežali njim, ki hodijo v zmotnjavi, 19 
obetajoč jim svobodo, ko so sami sužnji pogube; zakaj od kogar je kdo 
premagan, tistemu je postal suženj.

II list Petrov 3:3 to najprej vedoč, da pridejo v zadnjih dneh posmehovalci z 
zasmehovanjem, ki žive po lastnih svojih poželenjih

I list Janezov 2:15-17 Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi 
svet, ni ljubezni Očetove v njem. 16 Zakaj vse, kar je na svetu: poželenje 
mesa in poželenje oči in življenja napuh, ni iz Očeta, temveč je iz sveta. 
17 In svet gine in poželenje njegovo; kdor pa dela voljo Božjo, ostane 
vekomaj.

List Judov 1:11 Gorje jim! ker so hodili po potu Kajnovem in so zabredli v 
zmoto Balaamovo zaradi plačila in so poginili v Korejevem uporu.

List Judov 1:15-19 izvršit sodbo nad vsemi in kaznovat vse brezbožne za 
vsa dela brezbožnosti, ki so jih brezbožno storili, in za vse trde besede, 
ki  so  jih  govorili  zoper  njega  grešniki  brezbožni.  16  Ti  so  godrnjači, 
pritoževalci, ki hodijo po svojih poželenjih, in usta njih govore šopirno, 
občudujoč osebe zaradi koristi. 17 Vi pa, ljubljeni, spominjajte se besed, 
ki so jih naprej govorili apostoli Gospoda našega Jezusa Kristusa, da so 
vam  rekli:  18  V  zadnjem  času  bodo  posmehovalci,  živeči  po  svojih 
poželenjih  brezbožnosti.  19  Ti  so,  ki  napravljajo  razkole,  živinski,  ne 
imajoč duha.

Razodetje 18:14 In sadje, ki si ga je želela duša tvoja, je odšlo od tebe, in 
vse tolsto in sijajno ti je izginilo, in nikdar več jih nihče ne najde.
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