
П  ожадливостями     Писання   - Lust Scriptures  

Вихід 15:9 Нахвалявся був ворог: Поженусь дожену! Попаюю здобичу, 
душа моя сповниться ними! Меча свого вихоплю я, і понищить рука 
моя їх!

Вихід  18:21  А  ти  наздриш  зо  всього  народу  мужів  здібних, 
богобоязливих,  мужів  справедливих,  що  ненавидять  зиск,  і 
настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п'ятдесятниками та 
десятниками.

Вихід 20:14,17 Не чини перелюбу! 17 Не жадай дому ближнього свого, не 
жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані 
вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!

Числа 11:4 А збиранина, що була серед нього, стала вередувати, і також 
Ізраїлеві  сини стали плакати з  ними та говорити:  Хто нагодує нас 
м'ясом?

Повторення 5:21 І  не  бажай жони ближнього свого,  і  не  бажай дому 
ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані 
вола його, ані осла його, ані всього, що є ближнього твого!

Повторення 12:20,22 Коли Господь, Бог твій, поширить границю твою, як 
Він говорив тобі, і ти скажеш: Нехай я їм м'ясо, бо буде жадати душа 
твоя їсти м'ясо, то за всім жаданням душі своєї будеш ти їсти м'ясо. 22 
Коли  буде  знайдений  хто,  що  лежить  із  заміжньою  жінкою,  то 
помруть  вони обоє,  той чоловік,  що лежав із  жінкою,  і  та  жінка,  і 
вигубиш зло з Ізраїля.

Навин 7:21 І побачив я в здобичі одного доброго шін'арського плаща, і 
дві  сотні  шеклів срібла,  і  одного золотого зливка, п'ятдесят шеклів 
вага  його,  і  забажав  я  їх,  і  взяв  їх.  І  ось  вони  сховані  в  землі  в 
середині намету мого, а срібло під ним.

Псалми 10:3 Бо жаданням своєї  душі  нечестивий пишається,  а  ласун 
проклинає, зневажає він Господа.

Псалми 78:18,30 і Бога вони випробовували в своїм серці, для душ своїх 
їжі бажаючи. 30 Та ще не вдовольнили жадання свого, ще їхня їжа 
була в їхніх устах,

Псалми 81:13 і  Я їх пустив ради впертости їхнього серця,  нехай вони 
йдуть за своїми порадами!

Псалми  106:14  і  палали  в  пустині  жаданням,  і  Бога  в  пустині  ізнов 
випробовували,

Псалми 119:36 Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи.
Приповісти  1:19  Такі  то  дороги  усіх,  хто  заздрий чужого  добра:  воно 

бере душу свого власника!



Приповісти 6:25 Не жадай її  вроди у серці своїм, і  тебе хай не візьме 
своїми повіками,

Приповісти 15:27 Зажерливий робить нещасним свій дім, хто ж дарунки 
ненавидить, той буде жити.

Приповісти  21:25,26 Пожадання  лінивого  вб'є  його,  бо  руки  його 
відмовляють  робити, 26  він  кожного  дня  пожадливо  жадає,  а 
справедливий дає та не жалує.

Приповісти  28:16  Володар,  позбавлений  розуму,  тисне  дошкульно,  а 
ненависник зажерливости буде мати дні довгі.

Ісая 56:11 І це пси ненажери, що не знають насичення, і це пастирі ті, 
що не вміють уважати: усі вони ходять своєю дорогою, кожен з свого 
кінця до своєї здобичі...

Ісая 57:17 Я гнівався був за гріх користолюбства його, та й уразив його, 
заховав Я обличчя Своє й лютував, та пішов він, відступний, дорогою 
серця свого.

Єремія 6:13 Бо вони від малого свого й до великого, усі пожадливі на 
зиски, і від пророка та аж до священика роблять неправду...

Єремія 22:17 Хіба твої очі та серце твоє не обернені тільки на користь 
свою, та щоб проливати кров невинну, і щоб гніт та насилля чинити?...

Єремія 51:13 О ти, що живеш над великими водами, що маєш скарбів 
багатенно, кінець твій прийшов, міра твоєї захланности!

Єзекіїль  6:9  І  ваші  врятовані  згадають  про Мене серед народів,  куди 
будуть  забрані  до  полону,  коли  Я  зламаю  їхнє  блудне  серце,  що 
відпало від Мене, та їхні очі, що перелюб чинили з своїми божками, і 
вони самі  будуть бридитися тих злих речей,  що робили,  щодо всіх 
їхніх гидот.

Єзекіїль 14:4,5 Тому говори з ними, та й скажеш до них: Так говорить 
Господь Бог: Кожен чоловік з Ізраїлевого дому, що допустить своїх 
божків  у  своє  серце,  а  спотикання  провини  своєї  покладе  перед 
обличчям своїм, і прийде до пророка, тому Я, Господь, відповім, згідно 
з цим, згідно з многотою його божків, 5 щоб схопити тих з Ізраїлевого 
дому за їхнє серце,  бо всі  вони віддалилися від  Мене через своїх 
божків!

Єзекіїль  22:12  Підкуп  беруть  у  тебе,  щоб  кров  проливати,  лихву  та 
відсотка  береш  ти  й  ошукуєш  утиском  ближніх  своїх.  А  Мене  ти 
забуваєш, говорить Господь Бог...

Єзекіїль 33:31 І  прийдуть до тебе, як приходить народ, і  сядуть перед 
тобою як Мій народ, і послухають твоїх слів, але їх не виконають, бо 
що приємне в устах їхніх, те вони зроблять, а серце їхнє ходить за 
захланністю їхньою.

Осія 4:12 Народ Мій допитується в свого дерева,  і  об'являє йому його 
палиця, бо дух блудодійства заводить до блуду, і вони заблудили від 



Бога свого.
Осія 5:4 Не дають їхні вчинки вернутись до Бога, бо дух блудодійства в 

середині їхній, і не відають Господа.
Михей 2:2 Якщо піль жадають, то грабують вони, а домів то хапають. І 

вони переслідують мужа та дома його, і чоловіка й спадки його.
Наум 3:4  це  за  многоту  блудодійства  розпусниці,  привабно  ласкавої, 

вправної в чарах, що народи за блуд свій вона продавала, а роди за 
чари свої.

Авакум 2:9 Горе тому, хто неправедний зиск побирає для дому свого, 
щоб покласти гніздо своє на висоті,  і  тим із рук злого врятованим 
бути!

Матвій  5:28  А  Я  вам  кажу,  що  кожен,  хто  на  жінку  подивиться  із 
пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм.

Марк 4:19 але клопоти цьогосвітні й омана багатства та різні бажання 
ввіходять, та й заглушують слово, і плоду воно не дає.

Марк  7:22  перелюби,  здирства,  лукавства,  підступ,  безстидства, 
завидющеє око, богозневага, гордощі, безум.

Лука 3:14 Питали ж його й вояки й говорили: А нам що робити? І він їм 
відповів:  Нікого  не  кривдьте,  ані  не  оскаржайте  фальшиво, 
удовольняйтесь платнею своєю.

Лука  12:15  І  промовив  до  них:  Глядіть,  остерігайтеся  всякої 
зажерливости,  бо  життя  чоловіка  не  залежить  від  достатку  маєтку 
його.

Лука 16:14 Чули все  це й  фарисеї,  що були сріблолюбці,  та  й  стали 
сміятися з Нього.

Іван 8:44 Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати 
хочете. Він був душогуб споконвіку, і  в правді не встояв, бо правди 
нема  в  нім.  Як  говорить  неправду,  то  говорить  зо  свого,  бо  він 
неправдомовець і батько неправді.

Дії 20:33 Ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав...
Римлян 1:24-29 Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на 

нечистість,  щоб  вони  самі  знеславляли  тіла  свої. 25  Вони  Божу 
правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню 
більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь. 26 Через це Бог 
їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне 
єднання на протиприродне. 27  Так  само й  чоловіки,  позоставивши 
природне  єднання  з  жіночою  статтю,  розпалилися  своєю 
пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. 
І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. 28 А що 
вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на 
розум перевернений, щоб чинили непристойне. 29 Вони повні всякої 
неправди,  лукавства,  зажерливости,  злоби,  повні  заздрости, 



убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв,
Римлян 6:12 Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб 

вам слухатись його пожадливостей,
Римлян 7:7 Що ж скажемо? Чи Закон то гріх? Зовсім ні! Але я не пізнав 

гріха, як тільки через Закон, бо я не знав би пожадливости, коли б 
Закон не наказував: Не пожадай.

Римлян 13:9 Бо заповіді:  Не чини перелюбу, Не вбивай, Не кради, Не 
свідкуй неправдиво, Не пожадай й які інші, вони містяться всі в цьому 
слові: Люби свого ближнього, як самого себе!

Римлян 13:14 але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження 
тілу не обертайте на пожадливість!

1 Коринтян 5:10,11 але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з 
користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли були б 
відійти від світу. 11 А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься 
братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, 
чи п'яниця, чи хижак, із такими навіть не їсти!

1  Коринтян  6:9,10 Хіба  ви  не  знаєте,  що  неправедні  не  вспадкують 
Божого Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні  ідоляни, ні 
перелюбники,  ні  блудодійники,  ні  мужоложники, 10  ні  злодії,  ні 
користолюбці,  ні  п'яниці,  ні  злоріки,  ні  хижаки Царства Божого не 
вспадкують вони!

1 Коринтян 10:6 А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не 
були, як були пожадливі й вони.

1 Коринтян 12:31 Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь 
іще кращу!

1 Коринтян 14:39 Отож, браття мої,  майте ревність пророкувати,  та не 
бороніть говорити й мовами!

2 Коринтян 9:5 Отож, я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли 
перше до  вас та  приготували заздалегідь  оголошений ваш щедрий 
дар, щоб був він приготований, як щедрий дар, а не річ примусова.

Галатів 5:16-20 І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливости тіла, 
17 бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні 
вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. 18 Коли ж дух 
вас  провадить,  то  ви  не  під  Законом. 19  Учинки  тіла  явні,  то  є: 
перелюб,  нечистість,  розпуста, 20  ідолослуження,  чари,  ворожнечі, 
сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі,

Галатів  5:24  А  ті,  що  Христові  Ісусові,  розп'яли  вони  тіло  з 
пожадливостями та з похотями.

Ефесян 2:1-3 І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, 2 в яких 
ви  колись  проживали  за  звичаєм  віку  цього,  за  волею князя,  що 
панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, 3 між якими й 
усі  ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла,  як чинили 



волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші,
Ефесян  4:19  вони  отупіли  й  віддалися  розпусті,  щоб  чинити  всяку 

нечисть із зажерливістю.
Ефесян  4:22-27 щоб  відкинути,  за  першим  поступованням,  старого 

чоловіка,  який  зотліває  в  звабливих  пожадливостях, 23  та 
відновлятися  духом  вашого  розуму, 24  і  зодягнутися  в  нового 
чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди. 25 
Тому  то,  неправду  відкинувши,  говоріть  кожен  правду  до  свого 
ближнього, бо ми члени один для одного. 26 Гнівайтеся, та не грішіть, 
сонце  нехай  не  заходить  у  вашому  гніві, 27  і  місця  дияволові  не 
давайте!

Ефесян 5:3,5 А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай навіть 
не  згадуються  поміж  вами,  як  личить  святим,  5  Знайте  бо  це,  що 
жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не 
має спадку в Христовому й Божому Царстві!

Колосян  3:5  Отож,  умертвіть  ваші  земні  члени:  розпусту,  нечисть, 
пристрасть,  лиху  пожадливість  та  зажерливість,  що  вона 
ідолослуження,

1 Солунян 2:5 Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не 
винні в зажерливості. Бог свідок тому!

1 Солунян 4:3-7 Бо це воля Божа, освячення ваше: щоб ви береглись від 
розпусти, 4 щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й 
честі, 5 а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають. 6 
Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якійбудь справі, 
бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. 
7 Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення.

1 Тимофія 3:3,8 не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не 
сріблолюбець, 8 Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, 
не багато віддані вину, не соромнозахланні,

1 Тимофія 6:9,10 А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та 
в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей 
на загладу й загибіль. 10 Бо корень усього лихого то грошолюбство, 
якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе великі 
страждання.

2 Тимофія 2:22 Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, 
віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця.

2 Тимофія 3:2 Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, 
горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні,

2 Тимофія 3:6 До них бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить 
жінок, гріхами обтяжених, ведених усякими пожадливостями,

2 Тимофія 4:3 Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, 
але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні 



вуха влещували.
Титу 2:12 і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських 

пожадливостей,  жили  помірковано  та  праведно,  і  побожно  в 
теперішнім віці,

Титу 3:3 Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили 
різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, 
бридкими були, ненавиділи один одного.

Євреїв  13:5  Будьте  життям  не  грошолюбні,  задовольняйтеся  тим,  що 
маєте. Сам бо сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!

Якова  1:14,15 Але  кожен  спокушується,  як  надиться  й  зводиться 
пожадливістю власною. 15 Пожадливість потому, зачавши, народжує 
гріх, а зроблений гріх народжує смерть.

Якова 4:1-5 Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси,  від ваших 
пожадливостей, які  в  ваших членах воюють? 2 Бажаєте ви та й не 
маєте,  убиваєте  й  заздрите  та  досягнути  не  можете,  сваритеся  та 
воюєте та не маєте, бо не прохаєте, 3 прохаєте та не одержуєте, бо 
прохаєте  на  зле,  щоб  ужити  на  розкоші  свої. 4  Перелюбники  та 
перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом то ворожнеча 
супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим 
стається. 5 Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить: Жадає аж 
до заздрости дух, що в нас пробуває?

1  Петра  1:14  Як  слухняні,  не  застосовуйтеся  до  попередніх 
пожадливостей вашого невідання,

1  Петра 2:11 Благаю вас,  любі,  як  приходьків  та  подорожніх,  щоб ви 
здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі.

1 Петра 4:2-4 щоб решту часу в тілі  жити вже не для пожадливостей 
людських,  а  для  Божої  волі. 3  Бо  досить  минулого  часу,  коли  ви 
чинили волю поган, ходили в розпусті, у пожадливостях, у піяцтві, у 
гулянках,  у  піятиках,  у  беззаконних  ідолослужбах. 4  Вони  з  того 
дивуються,  що  ви  разом  із  ними  не  берете  участи  в  розпусті,  та 
зневажають.

2 Петра 1:4 Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви 
стали учасниками Божої Істоти, утікаючи від пожадливого світового 
тління.

2 Петра 2:3 І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. 
Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибіль не дрімає!

2  Петра  2:9-19 то  вміє  Господь  рятувати  побожних  від  спокуси,  а 
неправедних берегти на день суду для кари, 10 а надто тих, хто ходить 
за  нечистими  пожадливостями  тіла  та  погорджує  владою;  зухвалі 
свавільці,  що  не  бояться  зневажати  слави, 11  хоч  Анголи,  бувши 
міццю та силою більші за них, не несуть до Господа зневажливого 
суду на них. 12 Вони, немов звірина нерозумна, зроджена природою 



на зловлення та загибіль, зневажають те, чого не розуміють, і в тлінні 
своїм будуть знищені, 13  і  приймуть  заплату за лихі  вчинки.  Вони 
повсякденну  розпусту  вважають  за  розкіш;  самі  бруд  та  неслава, 
вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. 14 Їхні очі 
наповнені  перелюбом та  гріхом безупинним;  вони зваблюють  душі 
незміцнені;  вони,  діти  прокляття,  мають  серце,  привчене  до 
зажерливости. 15  Вони  покинули  просту  дорогу  та  й  заблудили,  і 
пішли  слідом  за  Валаамом  Беоровим,  що  полюбив  нагороду 
несправедливости, 16  але  був  докорений  у  своїм  беззаконні:  німа 
під'яремна  ослиця  проговорила  людським  голосом,  та  й  безум 
пророка спинила. 17 Вони джерела безводні, хмари, бурею гнані; для 
них  приготований  морок  темряви! 18  Бо,  висловлюючи  марне 
базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла й розпустою тих, хто 
ледве втік від тих, хто живе в розпусті. 19 Вони волю обіцюють їм, 
самі бувши рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому й раб.

2  Петра  3:3  Насамперед  знайте  оце,  що  в  останні  дні  прийдуть  із 
насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями,

1 Івана 2:15-17 Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, 
у тім немає любови Отцівської, 16 бо все,  що в світі:  пожадливість 
тілесна, і  пожадливість очам, і  пиха життєва,  це не від Отця,  а від 
світу. 17  Минається  і  світ,  і  його  пожадливість,  а  хто  Божу  волю 
виконує, той повік пробуває!

Юди 1:11 Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою, і попали в обману 
Валаамової заплати, і загинули в бунті Корея!

Юди 1:15-19 щоб суд учинити над усіма, і винуватити всіх безбожних за 
всі  вчинки  безбожности  їхньої,  що  безбожно  накоїли,  та  за  всі 
жорстокі слова, що їх говорили на Нього безбожні грішники. 16 Це 
ремствувачі,  незадоволені  з  долі  своєї,  що  ходять  у  своїх 
пожадливостях, а уста їхні говорять чванливе; вони вихваляють особи 
для зиску! 17 А ви, улюблені, згадуйте слова, що їх давніше казали 
апостоли  Господа  нашого  Ісуса  Христа, 18  які  вам  говорили:  За 
останнього  часу  будуть  глузії,  що  ходитимуть  за  своїми 
пожадливостями  та  безбожністю. 19  Це  ті,  хто  відлучується  від 
єдности, тілесні, що духа не мають.

Об'явлення 18:14 І плоди пожадливости душі твоєї відійшли від тебе, і 
все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш!
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