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2 Moosese 15:9 Vaenlane mõtles: 'Ajan taga, võtan kinni, jaotan saagi - mu
hing täitub sellest. Tõmban oma mõõga, oma käega hävitan nad.'

2 Moosese 18:21 Aga sina vali  kogu rahvast  tublisid mehi,  kes kardavad
Jumalat,  ustavaid  mehi,  kes  vihkavad  ahnust,  ja  pane  need  neile
pealikuiks iga tuhande, saja, viiekümne ja kümne üle.

2 Moosese 20:14 Sa ei tohi abielu rikkuda!
2  Moosese  20:17  Sa  ei  tohi  himustada  oma  ligimese  koda!  Sa  ei  tohi

himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega
midagi, mis su ligimese päralt on!'

4 Moosese 11:4 Aga segarahval, kes oli nende hulgas, tekkis himu, ja Iisraeli
lapsed hakkasid ka jälle nutma ning ütlesid: 'Kes annaks meile liha süüa?

5  Moosese  5:21  Sa  ei  tohi  himustada  oma  ligimese  naist!  Sa  ei  tohi
himustada oma ligimese koda, tema põldu,  sulast  ja teenijat,  härga ja
eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!'

5 Moosese 12:20 Kui Issand, su Jumal, teeb su maa-ala laiemaks, nagu ta
sulle  on  lubanud,  ja  sa  mõtled:  'Ma  tahan  liha  süüa'  -  sest  su  hing
himustab liha süüa -, siis sa võid liha süüa nii palju, kui su hing himustab.

5 Moosese 22:22 Kui mees leitakse magamas naisega, kes on teise mehe
abielunaine,  siis  peavad ka nemad mõlemad surema:  mees,  kes naise
juures magas, ja naine. Nõnda kõrvalda kurjus Iisraelist!

Joosua  7:21  kui  ma  nägin  saagi  hulgas  ühte  kaunist  Sineari  kuube,
kahtesada hõbeseeklit  ja  ühte kuldkangi,  kaalult  viiskümmend seeklit,
siis  ma  himustasin  neid  ja  võtsin  need,  ja  vaata,  need  on  kaevatud
maasse keset mu telki, ja hõbe on kõige all.'

Psalmid 10:3 Sest õel kiitleb oma hinge ihaldustest ja ahne kirub, põlastab
Issandat.

Psalmid  78:18,30 Nad kiusasid  Jumalat  oma südames,  nõudes toitu  oma
himu järgi, 30 Aga veel ei võõrdunud nad oma himust ja nende söök oli
alles nende suus,

Psalmid 81:12 Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud
teha mu meelt mööda.

Psalmid 106:14 Suur himu süttis neil kõrbes ja nad kiusasid Jumalat tühjal
maal.

Psalmid 119:36 Pööra mu süda oma tunnistuste poole,  aga mitte ahnuse
poole!

Opetussonad  1:19  Niisugune  tee  on  igaühel,  kes  ahnitseb  kasu:  selle
omanikult võetakse hing.

Opetussonad 6:25 Ära himusta oma südames tema ilu ja ära lase ennast



kütkestada tema silmalaugudest!
Opetussonad 15:27 Kes ahnitseb kasu, jätab oma koja hooletusse, aga kes

vihkab meelehead, jääb elama.
Opetussonad 21:25,26 Laisale on ta ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha

tööd teha. 26 Päev otsa himustab ta aina saada, aga õiglane annab ega
keela.

Opetussonad 28:16 Vürst, kel puudub arukus, on suur rõhuja, aga kes vihkab
ahnust, pikendab oma päevi.

Jesaja 56:11 Nad on aplad koerad, kes ei saa iialgi küllalt. Nad on karjased,
kellel ei ole arusaamist. Kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult
oma kasu poole:

Jesaja  57:17  Tema  ahnuse  süü  pärast  ma  vihastasin,  lõin  teda,  peitsin
enese ja olin vihane, ent tema käis taganejana omaenese südame teed.

Jeremija 6:13 Sest pisemast suuremani ahnitseb igaüks neist omakasu, ja
prohvetist preestrini petavad kõik.

Jeremija 22:17 Aga sinu silmad ja su süda ei näe muud kui omakasu, kuidas
valada süütut verd ning teostada vägivalda ja rõhumist.

Jeremija 51:13 Sina, kes sa elad suurte vete ääres, varandustest rikas, on
tulnud sinu lõpp, küünar, kust sind katki lõigatakse.

Hesekiel  6:9  Ja  need  teie  hulgast,  kes  pääsevad,  mõtlevad  minu  peale
paganate seas, kuhu nad on vangi  viidud, siis kui ma olen purustanud
nende  truuduseta  südamed,  mis  minu  juurest  on  lahkunud,  ja  nende
silmad, mis truuduseta on järginud nende ebajumalaid; ja nad tülgastuvad
oma kuritegude pärast, mis nad on teinud, kõigi oma jäleduste pärast.

Hesekiel 14:4,5 Seepärast räägi nendega ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand
Jumal:  Igale  Iisraeli  soost  mehele,  kes  võtab  oma  ebajumalad
südamesse,  paneb  oma süü  komistuskivi  oma palge ette  ja  tuleb  siis
prohveti  juurde,  temale  kostan  mina,  Issand  ise,  tema  paljude
ebajumalate pärast, 5 et saaksin haarata Iisraeli sugu nende südamest,
sellepärast et nad kõik on minust võõrdunud oma ebajumalate tõttu!

Hesekiel 22:12 Su sees võetakse meelehead verevalamiseks; sa võtad renti
ja liigkasu ning tahad oma ligimeselt saada tulu vägivallaga, aga unustad
minu, ütleb Issand Jumal.

Hesekiel 33:31 Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad
istuvad su ees nagu minu rahvas ja kuulevad su sõnu, aga nad ei tee
nende  järgi;  sest  neil  on  meelitused  suus,  nad  teevad  nende  järgi  ja
nende süda ajab taga omakasu.

Hoosea 4:12 Minu rahvas küsib nõu oma puult ja tema kepp seletab talle;
sest hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma
Jumalast.

Hoosea 5:4 Nende teod ei luba neil pöörduda oma Jumala poole, sest nende
sees on hooruse vaim ja nad ei tunne Issandat.



Miika 2:2 Nad ihaldavad põlde ja haaravad need endile, kodasid, ja võtavad
need ära; nad rõhuvad meest ja ta koda, igaühte ja ta pärisosa.

Nahum 3:4 Ja seda kõike selle veetlevalt ilusa, nõiduses osava hoora arvutu
hooratöö pärast, kes oma hooratöödega võrgutas rahvaid, ja nõidustega
suguvõsasid.

Habakuk  2:9  Häda  sellele,  kes  ahnitseb  oma kojale  ülekohtust  kasu,  et
paigutada oma pesa kõrgele ja päästa ennast kurja käest.

Matteuse 5:28 Aga mina ütlen teile:  Igaüks, kes naise peale vaatab teda
himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.

Markuse 4:19 ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus ja
mitmesugused muud himud haaravad neid ja lämmatavad sõna ära ning
see jääb viljatuks.

Markuse 7:22 abielurikkumist,  ahnitsemist,  kurjust,  kavalust,  liiderlikkust,
kadedust, pühaduseteotust, kõrkust, rumalust -

Luuka 3:14 Aga temalt küsisid ka sõjamehed: 'Ja meie, mis meil tuleb teha?'
Tema ütles  neile:  'Ärge  tehke  kellelegi  liiga,  ärge  olge  väljapressijad,
leppige oma palgaga!'

Luuka 12:15 Ja ta ütles neile: 'Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse
eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!'

Luuka 16:14 Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned, ja nad
irvitasid Jeesuse üle.

Johannese  8:44 Teie  olete  oma isast  kuradist  ning tahate  teha oma isa
himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest
temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on
valetaja ja vale isa.

Apostlite 20:33 Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud.
Roomlastele 1:24-29 Seepärast  ongi  Jumal andnud nemad nende südame

himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. 25 Nad on Jumala
tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel,
kes olgu kiidetud igavesti.  Aamen. 26 Seepärast on Jumal nad andnud
häbitute  kirgede  kätte:  nende  naised  on  ju  vahetanud  loomuliku
vahekorra  loomuvastasega,  27  nõndasamuti  ka  mehed,  loobudes
loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu -
mees on teinud mehega nurjatust - ja on seega iseenestes saanud kätte
paratamatu palga oma eksimuse eest. 28 Ja nii nagu nad ei ole hoolinud
Jumala  tunnetusest,  nõnda  on  Jumal  nad  andnud  kõlbmatu  mõtteviisi
kätte,  tegema seda, mis on väär;  29 nad on tulvil  igasugust  ülekohut,
kurjust,  ahnust  ja  tigedust,  täis  kadedust,  tapmist,  riidu,  kavalust,
kiuslikkust, nad on keelekandjad,

Roomlastele 6:12 Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii
et te tema himudele oleksite kuulekad.

Roomlastele 7:7 Mis me siis ütleme? Kas Seadus on patt? Mitte sugugi! Kuid



pattu ma poleks ära tundnud muidu kui Seaduse läbi; sest ma ei oleks
himustamisest midagi teadnud, kui Seadus ei oleks öelnud: 'Sa ei tohi
himustada!'

Roomlastele 13:9,14 Sest käsk: 'Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa,
sa ei tohi varastada,  sa ei tohi  himustada',  ja mis tahes muu käsk on
kokku võetud selles sõnas:  'Armasta oma ligimest nagu iseennast!'  14
vaid  rõivastuge  Issanda  Jeesuse  Kristusega  ja  ärge  tehke  ihu  eest
hoolitsemisest himude rahuldamist!

1 Korintlastele 5:10,11 Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või
ahnete  ja  riisujate  või  ebajumalateenijate  kohta,  sest  muidu  peaksite
maailmast ära minema. 11 Aga nüüd ma kirjutan teile, et ärge suhelge
sellisega,  keda  nimetatakse  vennaks  ja  kes  on  kõlvatu  või  ahne  või
ebajumalateenija või pilkaja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos
söögegi!

1 Korintlastele 6:9,10 Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge
eksige:  ei  kõlvatud  ega  ebajumalateenijad,  ei  abielurikkujad  ega
lõbupoisid ega meestepilastajad, 10 ei vargad ega ahned, ei joodikud ega
pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki!

1  Korintlastele  10:6  Need  lood  on  saanud  meile  näiteiks,  et  meie  ei
himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.

1 Korintlastele 12:31 Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile
veel ülevama tee.

1  Korintlastele  14:39  Niisiis,  mu  vennad,  taotlege  innukalt  prohvetlikult
kõnelemist ja ärge keelake keelterääkimist;

2 Korintlastele 9:5 Olen siis pidanud hädavajalikuks julgustada vendi, et nad
tuleksid enne meid teie juurde ja valmistaksid ette teie varem tõotatud
tänuandi, et see oleks valmis nagu tänu ja mitte nagu ihnutsemine.

Galaatlastele  5:16-20  Ma  tahan  öelda:  Käige  Vaimus,  siis  te  ei  täida
lihalikke himusid. 17 Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim
lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda,
mida tahaksite. 18 Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all. 19
Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, 20
ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus,
lõhed, lahknemised,

Galaatlastele 5:24 Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud
koos kirgede ja himudega.

Efeslastele 2:1-3 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma
üleastumistes ja pattudes, 2 milles te varem käisite selle maailma ajastu
viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on
tegev  sõnakuulmatute  laste  seas;  3  kelle  seas  ka  meie  kõik  varem
käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning
me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki.



Efeslastele 4:19 Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end
kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust.

Efeslastele 4:22-27 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus,
kes laostub petlike himude käes, 23 ning saada uueks oma mõttelaadilt
24  ja  riietuda  uue  inimesega,  kes  on  loodud  Jumala  poolt  elama tõe
õiguses  ja  vagaduses.  25  Seepärast  jätke  vale  ja  rääkige  tõtt  oma
ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. 26 Kui vihastute, siis ärge
tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle! 27 Ärge andke ka
maad kuradile!

Efeslastele 5:3,5 Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu
teie  seas  juttugi,  nõnda  nagu  on  kohane  pühadele.  5  Seda  teadke
kindlasti,  et  ühelgi  hoorajal  ega  kõlvatul  ega  ahnitsejal  -  tähendab
ebajumalateenreil - ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis.

Koloslastele  3:5  Surmake  nüüd  need  liikmed,  mis  on  maa  peal:  hoorus,
rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalateenistus.

1  Tessalooniklastele  2:5  Sest  nagu  te  teate,  ei  ole  me  kunagi  tulnud
lipitsevate kõnedega ega ajendatuna ahnusest, Jumal on tunnistajaks.

1 Tessalooniklastele 4:3-7 Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te
hoiduksite hooruse eest, 4 et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat
pühitsuses ja aus, 5 mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea
midagi  Jumalast,  6 et ükski  ei  oleks üleastuja ega petaks oma venda
asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me
oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. 7 Jumal ei ole meid ju
kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.

1 Timoteosele 3:3,8 kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja
rahahimuta,  8  Niisamuti  peavad  abilised  olema  väärikad,  kes  ei  ole
kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,

1 Timoteosele 6:9,10 Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse
ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad
inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. 10 Jah, kõige kurja juur on
rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on
ise endale valmistanud palju valu.

2  Timoteosele  2:22  Põgene  noorusea  himude  eest!  Taotle  õiglust,  usku,
armastust ja rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest!

2  Timoteosele  3:2,6  sest  siis  on  inimesi,  kes  on  enesearmastajad,
rahaahned,  kelkijad,  ülbed,  teotajad,  sõnakuulmatud  vanemaile,
tänamatud,  nurjatud,  6  Nendest  on  ju  mõned,  kes  poetuvad
perekondadesse  ja  haaravad  oma  mõju  alla  pattudega  koormatud  ja
mitmesugustest himudest aetavaid naisterahvaid,

2 Timoteosele 4:3 Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad
endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu,

Tiitusele 2:12 ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja



ilmalikest  himudest,  elaksime praegusel  ajal  mõõdukalt  ja  õiglaselt  ja
jumalakartlikult,

Tiitusele 3:3 Meiegi olime kord ju arutud, sõnakuulmatud, eksijad, orjates
mitmesuguseid himusid ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses, olime
vihaalused ja vihkasime üksteist.

Heebrealastele 13:5 Teie eluviis olgu rahaahnuseta;  jääge rahule sellega,
mis teil on, sest tema on öelnud: 'Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!'

Jakoobuse 1:14,15 Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes
ja peibutades. 15 Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu,
aga täideviidud patt sünnitab surma.

Jakoobuse 4:1-5 Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel? Eks
nad  tule  sealt,  teie  ihuliikmetes  sõdivatest  lõbuhimudest?  2  Te
himustate,  ja  teil  ei  ole;  te  taplete  ja  tapate,  ja  ei  suuda  midagi
saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. 3 Te palute,
aga  ei  saa,  sest  te  palute  halva  jaoks,  tahtes  seda  kulutada  oma
lõbudeks. 4 Te abielurikkujad! Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on
vaen  Jumalaga?  Kes  iganes  eelistab  olla  maailma  sõber,  seab  end
Jumala vaenlaseks. 5 Või arvate, et Pühakiri ütleb asjata: 'Kadeduseni ta
igatseb Vaimu, kes on asunud meisse'?

1  Peetruse  1:14  Nii  nagu  kuulekad  lapsed  ärge  ka  teie  kohanege  oma
kunagise teadmatuseaja himudega,

1 Peetruse 2:11 Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas -
hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu!

1 Peetruse 4:2-4 nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike
himude,  vaid  Jumala  tahtmise  järgi.  3  Sest  te  olete  minevikus  küllalt
palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses,
himudes,  purjutamises,  prassimistes,  joomingutes  ja  sündsusetutes
ebajumalateenistustes. 4 Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega
ei jookse kaasa sellesama ulaelu voolus ja teotavad teid,

2  Peetruse  1:4  Sel  viisil  on  meile  kingitud  kõige  kallimad  ja  suuremad
tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb
maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.

2 Peetruse 2:3 Ja ahnitsedes püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta.
Nende mõõt on ammu juba täis ja nende hukatus ei tuku.

2 Peetruse 2:9-19 Nii  oskab Issand küll  jumalakartlikke kiusatusest  välja
kiskuda,  ülekohtusi  aga  nuhtlemiseks  kinni  pidada  kohtupäevani.  10
Iseäranis nuhtleb Issand neid, kes rüvedas himus elavad lihaliku loomuse
järgi ning põlgavad Issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega
põrka  tagasi  teotamast  kirkuseingleid,  11  kuigi  isegi  inglid,  kellel  on
rohkem jõudu ja väge, ei lausu nende kohta teotavat otsust Issanda ees.
12 Ent need on nagu mõistmatud loomad, kes on loomu poolest sündinud
püüdmiseks ja hukkamiseks; nad teotavad seda, mida nad ei mõista, ja



hukkuvad oma hukatuses, 13 karistatuna ülekohtu eest ülekohtu palgaga.
Nad peavad lõbuks priisata päise päeva ajal, need mustuse- ja häbiplekid,
kes  turgutavad  end oma lõbudes,  kui  nad  pidutsevad  koos  teiega.  14
Nende  silmad  on  täis  abielurikkumist  ning  neil  ei  saa  kunagi  patust
küllalt, nad ahvatlevad kõikuvaid hingi, neil on ahnitsema harjunud süda,
nad on needuse lapsed. 15 Nad on loobunud otseteest ja eksinud ära,
järgides teed, mida läks Beori poeg Bileam, kes armastas ülekohtu palka,
16 sai aga noomida oma üleastumise pärast: hääletu koormaloom rääkis
inimhäälega ja  takistas  prohveti  meeletust.  17 Need on veeta  allikad,
marust aetavad udupilved, neile on määratud pilkane pimedus. 18 Sest
rääkides tühiseid ja õõnsaid sõnu, ahvatlevad nad kõlvatute lihahimudega
neid, kes hiljuti on jõudnud ära põgeneda eksituses elavate seast, 19 kes,
tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad; sest kellele on keegi
alistatud, selle orjaks ta on saanud.

2 Peetruse 3:3 Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega
pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi

1 Johannese 2:15-17 Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! 
Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. 16 Sest 
kõik, mis on maailmas - lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus -, ei ole Isast, 
vaid maailmast. 17 Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala 
tahtmist, püsib igavesti.

Juuda 1:11 Häda neile, sest nad on läinud Kaini teed ja andunud tasu eest
Bileami eksitusele ning Korahi kombel vastuhakkamise läbi hukkunud!

Juuda 1:15-19 pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende
jumalakartmatute  tegude eest,  mis nad jumalakartmatult  on teinud,  ja
kõikide  kalkide  sõnade  eest,  mida  jumalakartmatud  patused  on  tema
vastu rääkinud.' 16 Need on nurisevad saatusekirujad, oma himude järgi
käijad, kelle suu räägib õõnsaid sõnu, ja nad lipitsevad inimeste ees kasu
pärast. 17 Teie aga, armsad, meenutage meie Issanda Jeesuse Kristuse
apostlite sõnu, mida nad juba enne on rääkinud. 18 Sest nad ütlesid teile,
et viimsel ajal tuleb oma jumalakartmatute himude järgi käivaid pilkajaid.
19 Need on lõhede tekitajad, maised, kellel ei ole Vaimu.

Ilmutus 18:14 Puuviljad, mida su hing himustas, on su käest kadunud ning 
kõik, mis särav ja läikiv, on su käest läinud kaotsi ning neid ei leita enam.
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