
Ž  ádostí Chodící Písmo - Lust Scriptures  

Exodus 15:9 Řekl nepřítel:  Honiti  budu, dohoním se, budu děliti  loupeže, 
nasytí se jimi duše má, vytrhnu meč svůj, zahladí je ruka má.

Exodus 18:21 Vyhledej také ze všeho lidu muže statečné, bohabojné, muže 
pravdomluvné, kteříž v nenávisti mají lakomství, a ustanov z nich knížata 
nad tisíci, setníky, padesátníky a desátníky.

Exodus  20:14,17  Nesesmilníš.  17  Nepožádáš  domu  bližního  svého,  aniž 
požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky jeho, 
ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.

Numeri 11:4 Lid pak k nim přimíšený napadla žádost náramná; a obrátivše 
se, plakali i synové Izraelští a řekli: Kdo nám to dá, abychom se masa 
najedli?

Deuteronomium  5:21  Nepožádáš  manželky  bližního  svého,  aniž  požádáš 
domu bližního svého, pole jeho, neb služebníka jeho, aneb děvky jeho, 
vola jeho neb osla jeho, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližního 
tvého.

Deuteronomium 12:20 Když Rozšíří  Hospodin  Bůh tvůj  pomezí  tvé,  jakož 
mluvil tobě, a řekl bys sám v sobě:Budu jísti maso, proto že žádá duše 
tvá jísti maso, vedlé Vší líbosti své jísti budeš maso.

Deuteronomium 22:22 Kdyby kdo postižen byl, že obýval s ženou manželkou 
cizí, tedy umrou oni oba dva, muž, kterýž obýval s tou ženou, i žena také; 
i odejmeš zlé z Izraele.

Jozue 7:21 Viděl jsem mezi loupeží plášť jeden Babylonský pěkný, a dvě stě 
lotů stříbra, a prut zlatý jeden, padesáte lotů ztíží, čehož požádav, vzal 
jsem to, a aj, jsou ty věci skryté v zemi prostřed stanu mého, a stříbro 
pod tím.

Žalmy 10:3 Neboť se honosí bezbožník v líbostech života svého, a lakomý 
sobě pochlebuje, a Hospodina popouzí.

Žalmy 78:18 A pokoušeli Boha silného v srdci svém, žádajíce pokrmu podlé 
líbosti své.

Žalmy 78:30 Ještě nevyplnili žádosti své, ještě pokrm byl v ústech jejich,
Žalmy  81:13  A  protož  pustil  jsem je  v  žádost  srdce  jejich,  i  chodili  po 

radách svých.
Žalmy 106:14 Ale jati jsouce žádostí na poušti, pokoušeli Boha silného na 

pustinách.
Žalmy 119:36 Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství.
Přísloví 1:19 Takovéť jsou cesty každého dychtícího po zisku,  duši pána 



svého uchvacuje.
Přísloví 6:25 Nežádejž krásy její  v srdci svém, a nechať tě nejímá víčky 

svými.
Přísloví  15:27  Kdož  dychtí  po  lakomství,  kormoutí  dům  svůj;  ale  kdož 

nenávidí darů, živ bude.
Přísloví 21:25,26 Žádost lenivého zabijí jej, nebo nechtí ruce jeho dělati. 26 

Každého dne žádostí hoří, spravedlivý pak dává a neskoupí se.
Přísloví 28:16 Kníže bez rozumu bývá veliký Dráč, ale kdož v nenávisti má 

mrzký zisk, prodlí dnů.
Izajáš 56:11 Nadto jsou psi obžerní, nevědí, kdy jsou syti; pročež sami se 

pasou. Neumějí učiti, všickni k cestám svým patří, jeden každý k zisku 
svému po své straně.

Izajáš 57:17 Pro nepravost lakomství jeho rozhněval jsem se, a ubil jsem 
jej; skryl jsem se a rozhněval proto, že odvrátiv se, odšel cestou srdce 
svého.

Jeremiáš 6:13 Od Nejmenšího zajisté z nich, až do největšího z nich, všickni 
napořád vydali se v lakomství, anobrž od proroka až do kněze všickni 
napořád provodí faleš.

Jeremiáš 22:17 Ale oči tvé i srdce tvé nehledí než lakomství tvého, a abys 
krev nevinnou proléval, a nátisk a křivdu činil.

Jeremiáš  51:13  Ó  ty,  kterýž  bydlíš  při  vodách  velikých,  ó  kterýž  máš 
množství pokladů, přišloť skončení tvé, cíl lakomství tvého.

Ezechiel 6:9 I budou se rozpomínati na mne, kteříž z vás zachováni budou 
mezi národy, mezi něž budou zajati, že jsem kormoucen byl srdcem jejich 
smilným,  kteréž  odstoupilo  ode  mne,  a  očima jejich,  kteréž  smilníce, 
chodily za ukydanými bohy svými, a tak sami se býti hodné ošklivosti 
seznají pro nešlechetnosti, kteréž páchali ve všech ohavnostech svých.

Ezechiel 14:4,5 Protož mluv jim a rci jim: Takto praví Panovník Hospodin: 
Kdo by koli z domu Izraelského složil ukydané bohy své v srdci svém, a 
nepravost, Kteráž mu k Urážce jest, položil před Tvář svou, a přišel by k 
proroku:  já  Hospodin  odpovídati  budu tomu,  kterýž  přišel,  o  množství 
ukydaných bohů jeho, 5 Abych polapil dům Izraelský v srdci jejich, že se 
odvrátili ode mne k ukydaným bohům svým všickni napořád.

Ezechiel 22:12 Dar berou v tobě, aby krev prolili;  lichvu a úrok béřeš, a 
zisku hledáš s  útiskem bližního svého,  na  mne se pak zapomínáš,  dí 
Panovník Hospodin.

Ezechiel 33:31 I scházejí se k tobě, tak jako se schází lid, a sedají před 
tebou lid můj, a poslouchají slov tvých, ale nečiní jich. A ačkoli je sobě 
ústy svými libují, však za mrzkým ziskem svým srdce jejich odchází.

Ozeáš 4:12 Lid můj dřeva svého se dotazuje, a hůl jeho oznamuje jemu; 



nebo je duch smilství  v blud uvodí,  aby smilnili,  odcházejíce od Boha 
svého.

Ozeáš 5:4 Nemají se k tomu, aby se obrátili k Bohu svému, proto že duch 
smilství mezi nimi jest, Hospodina pak znáti nechtějí,

Micheáš 2:2 Požádají polí, i vydírají, takž i domů, a odjímají; a tak provozují 
moc nad mužem i domem jeho, nad jedním každým i dědictvím jeho.

Nahum 3:4  Pro  množství  smilství  smilnice,  velmi  milé,  mistryně  kouzlů, 
Kteráž prodávala národy smilstvými svými, a lidi kouzly svými.

Abakuk 2:9 Běda tomu, kdož lakomě hledá mrzkého zisku domu svému, aby 
postavil na místě vysokém hnízdo své, a tak znikl nebezpečenství.

Matouš 5:28 Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku 
požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.

Marek 4:19 Však pečování tohoto světa a oklamání zboží,  a jiné žádosti 
přistupující, udušují slovo, tak že bez užitku bývá.

Marek 7:22 Krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lest, nestydatost, oko zlé, 
rouhání, pýcha, bláznovství.

Lukáš 3:14 I tázali se ho také i žoldnéři, řkouce: A my což činiti budeme? I 
řekl jim: Nad žádným se nepotřásejte, aniž podvodně čiňte, a dosti mějte 
na svých žoldích.

Lukáš 12:15 I  řekl  jim: Viztež a vystříhejte se od lakomství;  neboť ne v 
rozhojnění statku něčího život jeho záleží.

Lukáš  16:14  Slyšeli  pak  toto  všecko  i  farizeové,  kteříž  byli  lakomí,  a 
posmívali se jemu.

Jan 8:44 Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete činiti. On byl 
vražedlník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když 
mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo Lhář jest a otec lži.

Skutky 20:33 Stříbra neb zlata neb roucha nežádal jsem od žádného.
Římanům 1:24-29 Protož i Bůh vydal je v žádosti srdce jejich k nečistotě, 

aby zprznili těla svá vespolek. 25 Jako ty, kteříž směnili pravdu Boží za 
lež, a ctili i sloužili stvoření raději nežli stvořiteli, kterýž jest požehnaný 
na věky.  Amen.  26 Protož je vydal  Bůh v žádosti  ohavné.Nebo i  ženy 
jejich změnily přirozené sebeužívání v to, kteréž jest proti přirození. 27 A 
podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v 
žádosti své jedni k druhým, mužské pohlaví s mužským pohlavím mrzkost 
Pášíce, a spravedlivou mzdu, Kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe 
uvodíce. 28 A jakož sobě Nevážili známosti Boha, tak i Bůh vydal je v 
převrácený  smysl,  aby  činili  to,  což  Nesluší,  29  Jsouce  naplněni  Vší 
nepravostí,  smilstvem,  nešlechetností,  lakomstvím,  zlostí,  plní  závisti, 
vraždy, svárů, lsti, zlých obyčejů,

Římanům  6:12  Nepanujž  tedy  hřích  v  smrtelném  těle  vašem,  abyste 



povolovali jemu v žádostech jeho.
Římanům 7:7 Což tedy díme? Že zákon jest hříchem? Nikoli; nýbrž hříchu 

jsem nepoznal, než skrze zákon. Nebo i o žádosti byl bych nevěděl, kdyby 
byl zákon neřekl: Nepožádáš.

Římanům 13:9 Poněvadž to přikázaní: Nesesmilníš, nezabiješ, neukradneš, 
nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jestli které jiné přikázaní, v 
tomto slovu se zavírá: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

Římanům 13:14 Ale oblecte se v Pána Jezukrista, a nepečujte o tělo podlé 
žádosti jeho.

1 Korintským 5:10,11 Ale nevšelijak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, 
neb s Dráči, aneb s Modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti. 
11 Nyní  pak psal  jsem vám, abyste se nesměšovali,  kdyby kdo,  maje 
jméno bratr,  byl  smilník,  neb  lakomec,  neb  Modlář,  neb  zlolejce,  neb 
opilec, neb Dráč. S takovým ani nejezte.

1  Korintským  6:9,10  Zdaliž  nevíte,  že  nespravedliví  dědictví  království 
Božího  nedosáhnou?  Nemylte  se,  ani  smilníci,  ani  Modláři,  ani 
cizoložníci, ani měkcí, ani samcoložníci, 10 Ani zloději, ani lakomci, ani 
opilci, ani zlolejci, ani Dráči dědictví království Božího nedůjdou.

1 Korintským 10:6 Ty pak věci ku příkladu nám se staly, abychom nebyli 
žádostivi zlého, jako oni žádali.

1  Korintským 12:31 Snažujte  se  pak dojíti  darů  Lepších,  a  ještěť  Vyšší 
cestu vám Ukáži.

1 Korintským 14:39 A takž,  bratří,  snažte se o to,  abyste prorokovali,  a 
jazyky mluviti nezbraňujte.

2  Korintským  9:5  Protož  vidělo  se  mi  za  potřebné  těchto  bratří 
nepomenouti, aby napřed šli k vám, a připravili prvé opověděnou zbírku 
vaši, aby byla hotová jako dobrovolná zbírka, a ne jako bezděčná.

Galatským 5:16-20 Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. 
17 Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě 
vespolek odporné, tak abyste ne, což byste chtěli, to činili. 18 Jestliže 
pak Duchem vedeni  býváte,  nejste pod zákonem. 19 Zjevníť jsou pak 
skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost, 20 
Modloslužba,  čarování,  nepřátelství,  svárové,  nenávisti,  hněvové, 
Dráždění, různice, sekty,

Galatským 5:24 Nebo kteříž jsou Kristovi, ti své tělo ukřižovali s vášněmi a 
s žádostmi.

Efezským 2:1-3 I vás obživil mrtvé v vinách a hříších, 2 V nichž jste někdy 
chodili podlé obyčeje světa tohoto, a podlé knížete mocného v povětří, 
ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury. 3 Mezi nimiž i my všickni 
obcovali jsme někdy v žádostech těla svého, činivše to, což se líbilo tělu 



a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní.
Efezským  4:19-27  Kteříž  zoufavše  sobě,  vydali  se  v  nestydatost,  aby 

všelikou nečistotu páchali s chtivostí. 22 Totiž, žeť vám náleží složiti ono 
první obcování podlé toho starého člověka, Rušícího se, podlé žádosti 
oklamávajících, 23 Obnoviti se pak duchem mysli své, 24 A obléci toho 
nového  člověka,  podlé  Boha  stvořeného,  v  spravedlnosti  a  v  svatosti 
pravdy. 25 Protož složíce lež, mluvtež pravdu jeden každý s bližním svým; 
nebo  jsme  vespolek  oudové.  26  Hněvejte  se,  a  nehřešte;  slunce 
nezapadej na hněvivost vaši. 27 Nedávejte místa ďáblu.

Efezským  5:3  Smilstvo  pak  a  všeliká  nečistota,  neb  lakomství,  aniž 
jmenováno buď mezi vámi, jakož Sluší na svaté,

Efezským  5:5  Víte  zajisté  o  tom,  že  žádný  smilník  aneb  nečistý,  ani 
lakomec, (jenž jest modloslužebník), nemá dědictví v království Kristově 
a Božím.

Koloským  3:5  Protož  mrtvěte  oudy  své  zemské,  smilstvo,  nečistotu, 
chlipnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.

1 Tesalonickým 2:5 Anižť jsme zajisté kdy užívali řeči pochlebné, jakož víte, 
ani za příčinou něčeho lakomství provodili. Bůhť jest svědek.

1  Tesalonickým  4:3-7  Tať  jest  zajisté  vůle  Boží,  totiž posvěcení  vaše, 
abyste se zdržovali od smilstva, 4  A aby uměl jeden každý z vás svým 
osudím vládnouti v svatosti a v poctivosti, 5 Ne v líbosti žádostí jako i 
pohané, kteříž Boha neznají; 6  A aby neutiskal ani oklamával v jednání 
bratra svého, proto že mstitel jest Pán všeho toho, jakož i předpověděli 
jsme vám, a osvědčili.  7 Nebo nepovolal  nás Bůh k nečistotě,  ale ku 
posvěcení.

1 Timoteovi 3:3 Ne piján vína, ne bitec, ani mrzského zisku žádostivý, ale 
mírný, ne svárlivý, ne lakomec,

1 Timoteovi 3:8 Takž podobně jahnové mají býti poctiví, ne dvojího jazyka, 
ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,

1  Timoteovi  6:9,10 Kteříž  pak chtí  zbohatnouti,  upadají  v  pokušení,  a  v 
osídlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v 
zahynutí  a  v  zatracení.  10  Kořen  zajisté  všeho  zlého  jestiť  milování 
peněz,  kterýchž někteří  žádostivi  byvše,  pobloudili  od víry,  a sami se 
naplnili bolestmi mnohými.

2 Timoteovi 2:22 Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, 
víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého.

2  Timoteovi  3:2  Nebo  nastanou  lidé  sami  sebe  milující,  peníze  milující, 
chlubní, pyšní, zlolejcí, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,

2 Timoteovi 3:6 Nebo z těch jsou i ti, kteříž nacházejí do domů, a jímajíce, 
vodí ženky obtížené hříchy, kteréž vedeny bývají rozličnými žádostmi,



2 Timoteovi  4:3  Nebo přijde  čas,  že  zdravého učení  nebudou trpěti,  ale 
majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami 
sobě budou učitele.

Titovi 2:12 Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti, a světských 
žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi byli na tomto světě,

Titovi  3:3  Byliť  jsme  zajisté  i  my  někdy  nesmyslní,  tvrdošijní,  bloudící, 
sloužíce žádostem a rozkošem rozličným,  v  zlosti  a  v  závisti  bydlíce, 
ohyzdní, vespolek se nenávidíce.

Židům 13:5 Obcování veďte bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. 
Onť zajisté řekl: Nikoli nenechám tebe, aniž tě opustím;

Jakubův 1:14,15 Ale jeden každý Pokoušín bývá, od svých vlastních žádostí 
jsa  zachvacován  a  oklamáván.  15  Potom  žádost  když  počně,  porodí 
hřích, hřích pak vykonaný zplozuje smrt.

Jakubův 4:1-5 Odkud jdou bojové a svády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z 
líbostí  vašich,  kteréž  rytěřují  v  oudech  vašich?  2  Žádáte,  a  nemáte; 
závidíte a dychtíte, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, a však 
neobdržíváte,  proto  že  neprosíte.  3  Prosíte,  a  nebéřete,  proto  že  zle 
prosíte,  abyste  na  své  líbosti  vynakládali.  4:zai  1,15.  Jer.  11,11.  4 
Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně 
Boží? A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem 
Božím učiněn bývá. 5 Což mníte, že nadarmo dí písmo:  Zdali k závisti 
nakloňuje duch ten, kterýž přebývá v nás?

1  Petra  1:14  Jakožto  synové  poslušní,  nepřirovnávající  se  prvním 
neznámosti své žádostem.

1 Petra 2:11 Nejmilejší, prosímť  vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní 
zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,

1 Petra 4:2-4 K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v 
těle živ, po ten čas, což ho ještě zůstává. 3 Dostiť jest zajisté nám na 
tom  přeběhlém  času  života,  v  němž  jsme  líbosti  pohanů  páchali, 
chodivše v nestydatých chlipnostech, v žádostech, v zbytečném pití vína, 
v hodování, v opilství, a v ohyzdném modlosloužení. 4 A protož když s 
nimi neběháte k takovému vydávání se v rozpustilost, zdá se jim to cosi 
nového býti, a rouhají se tomu.

2 Petra 1:4 Pročež veliká nám a drahá zaslíbení dána jsou, abyste skrze ně 
Božského přirození  účastni  učiněni  byli,  utekše  porušení  toho,  kteréž 
jest na světě v žádostech.

2 Petra 2:3 A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchž 
odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí.

2 Petra 2:9-19 Umíť Pán pobožné z pokušení vytrhnouti, nepravých pak ke 
dni soudu potrestaných dochovati,  10 A zvláště těch, kteříž po těle v 



žádosti  nečisté  chodí,  a  vrchností  pohrdají,  smělí,  sobě  se  zalibující, 
neostýchají se důstojnostem porouhati; 11 Ješto andělé, jsouce větší v 
síle a v moci nevynášejí proti nim přede Pánem potupného soudu. 12 Tito 
pak  jako  nerozumná  hovada,  Kteráž  za  přirozením  jdou,  zplozená  k 
zjímání a k zahynutí, tomu, čemuž nerozumějí, rouhajíce se, v tom svém 
porušení  zahynou, 13  A odplatu nepravosti  ponesou, jakožto ti,  kteříž 
sobě za rozkoš položili, aby se na každý den v líbostech svých kochali, 
poškvrny a mrzkosti, ti, kteříž s vámi hodujíce, v svých lstech se kochají, 
14 Oči majíce plné cizoložstva, a bez přestání hřešící, přeluzujíce duše 
neustavičné, srdce majíce vycvičené v lakomství, synové zlořečenství. 
15 Kteříž opustivše cestu přímou, zbloudili, následujíce cesty Balámovy 
syna Bozorova, kterýž mzdu nepravosti zamiloval. 16 Ale měl, od koho by 
pokárán byl pro svůj výstupek. Nebo jhu poddaná oslice němá, člověčím 
hlasem promluvivši, zbránila nemoudrosti proroka. 17 Tiť jsou studnice 
bez vody, mlhy vichrem zbouřené, jimžto mrákota tmy schována jest na 
věčnost.  18  Nebo  přepyšně  marné  věci  vypravujíce,  žádostmi  těla  a 
chlipnostmi loudí ty, kteříž byli v pravdě utekli od těch, jenž bludu obcují, 
19 Slibujíce jim svobodu, ješto sami jsou služebníci porušení, poněvadž, 
od kohož kdo jest přemožen, tomu jest i v službu podroben.

2  Petra  3:3  Toto  nejprvé  vědouce,  žeť  přijdou  v  posledních  dnech 
posměvači, podlé svých vlastních žádostí chodící,

1  Janův  2:15-17  Nemilujtež  světa,  ani  těch  věcí,  kteréž  na  světě  jsou. 
Miluje-liť kdo svět, neníť lásky Otcovy v něm. 16 Nebo všecko, což jest 
na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, 
ale jest z světa. 17 Svět pak hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží,  
tenť trvá na věky.

Judův 1:18,19 Neboť pověděli vám, že v posledním času budou posměvači, 
podlé svých bezbožných žádostí chodící. 19 Toť jsou ti, kteříž se sami 
odtrhují, hovadní, Ducha Kristova nemající.

Zjevení 18:14 I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a 
krásné odešlo od tebe, a aniž toho již více nalezneš.
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