
B  egære   Skriften - Lust Scriptures  

2  Mosebog  15:9  Fjenden  tænkte:  "Jeg  sætter  efter  dem,  indhenter  dem, 
uddeler Bytte, stiller mit Begær på dem; jeg drager mit Sværd, min Hånd 
skal udrydde dem."

2 Mosebog 18:21 Men du skal af hele Folket udvælge dig dygtige Mænd, som 
frygter Gud, Mænd, som er til at lide på og hader uretfærdig Vinding, og 
dem skal du sætte over dem som Forstandere, nogle over tusinde, andre 
over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti;

2 Mosebog 20:14 Du må ikke bedrive Hor!
2 Mosebog 20:17 Du må ikke begære din Næstes Hus! Du må ikke begære din 

Næstes Hustru,  hans Træl  eller  Trælkvinde,  hans Okse eller  Æsel  eller 
noget, der hører din Næste til!

4 Mosebog 11:4 Men den sammenløbne Hob, som fandtes iblandt dem, blev 
lysten. Så tog også Israelitterne til at græde igen, og de sagde: "Kunde vi 
dog få Kød at spise!

5 Mosebog 5:21 Du må ikke begære din Næstes Hustru. Du må ikke attrå din 
Næstes Hus, hans Mark, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel 
eller noget, der hører din Næste til!

5 Mosebog 12:20 Når HERREN din Gud udvider dine Landemærker, som han 
har lovet dig, og du da får Lyst til Kød og siger: "Jeg vil have Kød at spise," 
så spis kun Kød, så meget du lyster.

5 Mosebog 22:22 Når en Mand gribes i Samleje med en gift Kvinde, skal de 
begge dø, både Manden, der lå hos kvinden, og Kvinden selv. Således skal 
du udrydde det onde af Israel.

Josua 7:21 Jeg så imellem Byttet en prægtig babylonisk Kappe, 200 Sekel 
Sølv og en Guldtunge på halvtredsindstyve Sekel; det fik jeg Lyst til, og jeg 
tog det; se, det ligger nedgravet i Jorden midt i mit Telt, Sølvet nederst."

Salme 10:3 thi den gudløse praler af  sin Sjæls Attrå, den griske forbander, 
ringeagter HERREN.

Salme 78:18 de fristede Gud i Hjertet og krævede Mad til at stille Sulten,
Salme 78:30 Men før deres Attrå var stillet, mens Maden var i deres Mund,
Salme 81:13 Da lod jeg dem fare i deres Stivsind, de vandrede efter deres 

egne Råd.
Salme 106:14 de grebes af Attrå i Ørkenen, i Ødemarken fristed de Gud;
Salme 119:36 Bøj mit Hjerte til dine Vidnesbyrd og ej til uredelig Vinding.
Ordsprogenes 1:19 Så går det enhver, der attrår Rov, det tager sin Herres Liv.
Ordsprogenes 6:25 Attrå ej i dit Hjerte hendes Skønhed, hendes Blik besnære 

dig ej!
Ordsprogenes 15:27 Den øder sit Hus, hvem Vinding er alt; men leve skal den, 

der hader Gave.



Ordsprogenes 21:25,26 Den lades Attrå bliver hans Død, thi hans Hænder vil 
intet bestille. 26 Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver 
uden at spare.

Ordsprogenes 28:16 Uforstandig Fyrste øver megen Vold, langt Liv får den, 
der hader Rov.

Jesaja 56:11 grådige er de Hunde, kender ikke til Mæthed. Og sådanne Folk 
er Hyrder!  De skønner intet,  de vender sig hver sin Vej,  hver søger sin 
Fordel:

Jesaja 57:17 For hans Griskheds Skyld blev jeg vred, slog ham og skjulte mig 
i Harme; han fulgte i Frafald sit Hjertes Vej.

Jeremia 6:13 Thi fra små til store søger hver eneste Vinding, de farer alle 
med Løgn fra Profet til Præst.

Jeremia 22:17 Men dit Øje og Hjerte higer kun efter Vinding, efter at udgyde 
skyldfries Blod, øve Undertrykkelse og Vold.

Jeremia 51:13 Du, som bor ved de mange Vande, rig på Skatte, din Ende er 
kommet, den Alen, hvor man skære dig af.

Esekiel 6:9 og de undslupne skal komme mig i Hu blandt Folkene, hvor de er 
Fanger;  jeg sønderbryder  deres bolerske Hjerter,  som faldt  fra  mig,  og 
deres  bolerske  Øjne,  som  hang  ved  deres  Afgudsbilleder;  og  de  skal 
væmmes  ved  sig  selv  over  alt  det  onde,  de  har  gjort,  over  alle  deres 
Vederstyggeligheder.

Esekiel 14:4,5 Tal derfor med dem og sig: Så siger den Herre HERREN: Hver 
den  af  Israels  Hus,  som lukker  sine  Afgudsbilleder  ind  i  sit  Hjerte  og 
sættet det, der blev dem Årsag til Skyld, for sit Ansigt og så kommer til 
Profeten,  ham  vil  jeg,  HERREN,  selv  svare  trods  hans  mange 
Afgudsbilleder 5 for at gribe Israels Hus i Hjertet, fordi de faldt fra mig 
med alle deres Afgudsbilleder.

Esekiel  22:12 I  dig  tager  man Gave for  at  udøse Blod;  du  tager  Åger  og 
Opgæld, voldelig øver du Svig mod din Næste; og mig glemmer du, lyder 
det fra den Herre HERREN.

Esekiel 33:31 Og de kommer til dig, som var der Opløb, og sætter sig lige 
over for dig for at høre dine Ord. Men de gør ikke derefter; thi der er Løgn i 
deres Mund, og deres Hjerte higer efter Vinding.

Hosea  4:12  Mit  Folk  rådspørger  sit  Træ,  og  Svaret  giver  dets  Stok;  thi 
Horeånd ledte dem vild, de boler sig bort fra deres Gud.

Hosea 5:4 Deres Gerninger tillader ikke, at de vender sig til deres Gud; thi 
Horeånd har de i sig, HERREN kender de ej.

Mika 2:2 De attrår Marker og raner dem, Huse og tager dem, undertrykker 
Mand og Hus, Ejendom og Ejer.

Nahum 3:4 For Skøgens vidt drevne Utugt, den fagre, udlært i Trolddom, som 
besnærede Folk ved Utugt, Stammer ved Trolddom,

Habakkuk 2:9 Ve ham, som søger ublu Vinding til sit Hus for at bygge sin 



Rede højt og redde sig fra Ulykkens Hånd.
Mattæus 5:28 Men jeg siger eder, at hver den, som ser på en Kvinde for at 

begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.
Markus 4:19 og denne Verdens Bekymringer og Rigdommens Forførelse og 

Begæringerne efter de andre Ting komme ind og kvæle Ordet, så det bliver 
uden Frugt.

Markus  7:22  Hor,  Havesyge,  Ondskab,  Svig,  Uterlighed,  et  ondt  Øje, 
Forhånelse, Hovmod, Fremfusenhed;

Lukas 3:14 Men også Krigsfolk spurgte ham og sagde: "Hvad skulle vi  da 
gøre?" Og han sagde til  dem: "Øver ikke Vold imod nogen, bruger ikke 
Underfundighed imod nogen, og lader eder nøje med eders Sold!"

Lukas 12:15 Og han sagde til dem: "Ser til og vogter eder for al Havesyge; thi 
ingens Liv beror på, hvad han ejer, selv om han har Overflod."

Lukas 16:14 Men alt dette hørte Farisæerne, som vare pengegerrige, og de 
spottede ham.

Johannes 8:44 I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville 
I  gøre.  Han var  en  Manddraber  fra  Begyndelsen af,  og  han står  ikke i 
Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Når han taler Løgn, taler han af sit 
eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

Apostlenes  20:33  Jeg  har  ikke  begæret  nogens  Sølv  eller  Guld  eller 
Klædebon.

Romerne 1:24-29 Derfor gav Gud dem hen i  deres Hjerters Begæringer til 
Urenhed, til at vanære deres Legemer indbyrdes, 25 de, som ombyttede 
Guds  Sandhed  med  Løgnen  og  dyrkede  og  tjente  Skabningen  fremfor 
Skaberen, som er højlovet i Evighed! Amen. 26 Derfor gav Gud dem hen i 
vanærende Lidenskaber; thi både deres Kvinder ombyttede den naturlige 
Omgang  med  den  unaturlige,  27  og  ligeså  forlode  også  Mændene  den 
naturlige  Omgang  med  Kvinden  og  optændtes  i  deres  Brynde  efter 
hverandre,  så  at  Mænd  øvede  Uterlighed  med  Mænd  og  fik  deres 
Vildfarelses  Løn,  som  det  burde  sig,  på  sig  selv.  28  Og  ligesom  de 
forkastede  af  have  Gud  i  Erkendelse,  således  gav  Gud  dem  hen  i  et 
forkasteligt  Sind  til  at  gøre  det  usømmelige,  29  opfyldte  med  al 
Uretfærdighed,  Ondskab,  Havesyge,  Slethed;  fulde  af  Avind,  Mord,  Kiv, 
Svig, Ondsindethed;

Romerne 6:12 Så lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, så I 
lyde dets Begæringer;

Romerne 7:7 Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men 
jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke Begæringen, 
hvis ikke Loven sagde: "Du må ikke begære."

Romerne 13:9 Thi det: "Du må ikke bedrive Hor; du må ikke slå ihjel; du må 
ikke  stjæle;  du  må  ikke  begære,"  og  hvilket  andet  bud  der  er,  det 
sammenfattes i dette Ord: "Du skal elske din Næste som dig selv,"



Romerne  13:14  men ifører  eder  den  Herre  Jesus  Kristus,  og  drager  ikke 
Omsorg for Kødet, så Begæringer vækkes!

1 Korinthierne 5:10,11 ikke i al Almindelighed denne Verdens utugtige eller 
havesyge og Røvere eller Afgudsdyrkere; ellers måtte I jo gå ud af Verden. 
11 Men nu skrev jeg til eder, at I ikke skulle have Samkvem, om nogen, der 
har Navn af  Broder, er en utugtig eller en havesyg eller en Afgudsdyrker 
eller en Skændegæst eller en Dranker eller en Røver, ja, end ikke spise 
sammen med en sådan.

1 Korinthierne 6:9,10 Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds 
Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle 
eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den, 10 
eller  Tyve  eller  havesyge  eller  Drankere,  ingen  Skændegæster,  ingen 
Røvere skulle arve Guds Rige.

1 Korinthierne 10:6 Men disse Ting skete som Forbilleder for os, for at vi ikke 
skulle begære, hvad ondt er, således som hine begærede.

1 Korinthierne 12:31 Men tragter efter de største Nådegaver! Og yder mere 
viser jeg eder en ypperlig Vej.

1  Korinthierne  14:39  Altså,  mine  Brødre!  tragter  efter  at  profetere  og 
forhindrer ikke Talen i Tunger!

2  Korinthierne  9:5  Derfor  har  jeg  anset  det  for  nødvendigt  at  opfordre 
Brødrene til at gå i Forvejen til eder og forud bringe eders tidligere lovede 
Velsignelse i Stand, for at den kan være rede som Velsignelse og ikke som 
Karrighed.

Galaterne  5:16-20  Men  jeg  siger:  Vandrer  efter  Ånden,  så  fuldbyrde  I 
ingenlunde Kødets Begæring. 17 Thi Kødet begærer imod Ånden, og Ånden 
imod Kødet; disse stå nemlig hinanden imod,for at I ikke skulle gøre, hvad 
I have Lyst til. 18 Men når I drives af  Ånden, ere I ikke under Loven. 19 
Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom: Utugt, Urenhed, Uterlighed, 
20 Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,

Galaterne 5:24 men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet 
med dets Lidenskaber og Begæringer.

Efeserne 2:1-3 Også eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder, 
2 hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsånd, efter hans Vis, 
som  hersker  over  Luftens  Magt,  over  den  Ånd,  der  nu  er  virksom  i 
Genstridighedens Børn, 3 iblandt hvilke også vi fordum alle vandrede i vort 
Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af  Natur 
Vredes Børn ligesom også de andre,

Efeserne 4:19 de, som jo følesløse have hengivet sig til Uterligheden, til at 
øve al Urenhed i Havesyge.

Efeserne 4:22-27 at I, hvad eders forrige Vandel angår, skulle aflægge det 
gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,  23 men 
fornyes i eders Sinds Ånd 24 og iføre eder det nye Menneske, som blev 



skabt  efter  Gud  i  Sandhedens  Retfærdighed  og  Hellighed.  25  Derfor 
aflægger  Løgnen og taler  Sandhed,  hver  med sin Næste,  efterdi  vi  ere 
hverandres Lemmer. 26 Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gå ned 
over eders Forbitrelse; 27 giver ikke heller Djævelen Rum!

Efeserne 5:3 Men Utugt og al Urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes 
iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,

Efeserne 5:5 Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller 
havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.

Kolossenserne 3:5 Så døder da de jordiske Lemmer, Utugt Urenhed, Brynde, 
ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse;

1 Thessaloniker 2:5 Thi vor Færd var hverken nogen Sinde med smigrende 
Tale-som I vide-ej heller var den et Skalkeskjul for Havesyge-Gud er Vidne;

1  Thessaloniker  4:3-7  Thi  dette  er  Guds  Villie,  eders  Helliggørelse,  at  I 
afholde eder fra Utugt; 4 at hver af eder veed at vinde sig sin egen Hustru i 
Hellighed og Ære, 5 ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke 
kende Gud; 6 at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi 
Herren er en Hævner over alt dette, som vi også før have sagt og vidnet for 
eder. 7 Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggørelse.

1  Timotheus  3:3  ikke  hengiven  til  Vin,  ikke  til  Slagsmål,  men  mild,  ikke 
kivagtig, ikke pengegridsk;

1  Timotheus  3:8  Menighedstjenere  bør  ligeledes  være  ærbare,  ikke 
tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,

1 Timotheus 6:9,10 Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og 
mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i 
Undergang og Fortabelse; 10 thi Pengegridskheden er en Rod til alt ondt; 
og  ved  at  hige  derefter  ere  nogle  farne  vild  fra  Troen  og  have 
gennemstunget sig selv med mange Smerter.

2 Timotheus 2:22 Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter 
Retfærdighed,  Troskab,  Kærlighed  og  Fred  sammen  med  dem,  som 
påkalde Herren af et rent Hjerte;

2 Timotheus 3:2  Thi  Menneskene skulle  være egenkærlige,  pengegridske, 
praleriske,  hovmodige,  spottelystne,  ulydige  imod  Forældre, 
utaknemmelige, ryggesløse,

2 Timotheus 3:6 Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange 
Kvindfolk,  der  ere  belæssede  med  Synder  og  drives  af  mange  Hånde 
Begæringer

2 Timotheus 4:3 Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den 
sunde  Lære,  men efter  deres  egne  Begæringer  tage  sig  selv  Lærere  i 
Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,

Titus  2:12  og  opdrager  os  til  at  forsage  Ugudeligheden  og  de  verdslige 
Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende 
Verden;



Titus 3:3 Thi også vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af 
Begæringer og, mange Hånde Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare 
forhadte og hadede hverandre.

Hebræerne 13:5 Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I 
have; thi han har selv sagt: "Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde 
forlade dig,"

Jakob  1:14,15  men  enhver  fristes,når  han  drages  og  lokkes  af  sin  egen 
Begæring;  15  derefter,  når  Begæringen  har  undfanget,  føder  den  Synd, 
men når Synden er fuldvoksen, føder den Død.

Jakob 4:1-5 Hvoraf kommer det, at den er Krige og Stridigheder iblandt eder? 
mon ikke deraf, af eders Lyster, som stride i eders Lemmer? 2 I begære og 
have ikke; I myrde og misunde og kunne ikke få; I føre Strid og Krig. Og I 
have ikke, fordi I ikke bede; 3 I bede og få ikke, fordi I bede ilde, for at øde 
det  i  eders  Lyster.  4  I,  utro!vide  I  ikke,  at  Venskab  med  Verden  er 
Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds 
Fjende. 5 Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed 
længes han efter den Ånd, han har givet Bolig i os, men han skænker desto 
større Nåde.

1 Peter 1:14 Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster 
i eders Vankundighed;

1 Peter 2:11 I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at 
afholde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,

1  Peter  4:2-4  så  at  I  ikke  fremdeles  leve  den  øvrige  Tid  i  Kødet  efter 
Menneskers  Lyster,  men  efter  Guds  Villie.  3  Thi  det  er  nok  i  den 
forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i 
Uterlighed,  Lyster,  Fylderi,  Svir,  Drik  og  skammelig  Afgudsdyrkelse;  4 
hvorfor  de  forundre  sig  og  spotte,  når  I  ikke  løbe med til  den  samme 
Ryggesløshedens Pøl;

2 Peter 1:4 hvorved han har skænket os de største og dyrebare Forjættelser, 
for  at  I  ved  disse  skulle  få  Del  i  guddommelig  Natur,  når  I  undfly 
Fordærvelsen i Verden, som har sin Grund i Begær,

2 Peter 2:3 og i Havesyge ville de med falske Ord skaffe sig Vinding af eder; 
men Dommen over dem har alt fra gamle Dage været i  Virksomhed, og 
deres Undergang slumrer ikke.

2 Peter 2:9-19 -da ved Herren at udfri gudfrygtige af Fristelse, men at straffe 
og bevogte uretfærdige til Dommens Dag, 10 og mest dem, som vandre 
efter  Kød,  i  Begær  efter  Besmittelse,  og  foragte  Herskab.  Frække, 
selvbehagelige, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder, 11 hvor dog 
Engle, som ere større i Styrke og Magt, ikke fremføre bespottende Dom 
imod dem for Herren. 12 Men disse ligesom ufornuftige Dyr, der af  Natur 
ere fødte til at fanges og ødelægges, skulle de, fordi de bespotte, hvad de 
ikke  kende,  også  ødelægges  med  hines  Ødelæggelse,  13  idet  de  få 



Uretfærdigheds Løn.  De sætte  deres Lyst  i  Vellevned om Dagen,  disse 
Skampletter  og  Skændselsmennesker!  De  svælge  i  deres  Bedragerier, 
medens de holde Gilde med eder; 14 deres Øjne ere fulde af  Horeri  og 
kunne ikke få nok af Synd; de lokke ubefæstede Sjæle; de have et Hjerte, 
øvet i Havesyge, Forbandelsens Børn; 15 de have forladt den lige Vej og 
ere  farne  vild,  følgende  Bileams,  Beors  Søns,  Vej,  han,  som  elskede 
Uretfærdigheds  Løn,  16  men  fik  Revselse  for  sin  Overtrædelse:  et 
umælende  Trældyr  talte  med  menneskelig  Røst  og  hindrede  Profetens 
Afsind.  17  Disse  ere  vandløse  Kilder  og  Tågeskyer,  som  drives  af 
Stormvind; for dem er Mørke og Mulm bevaret. 18 Thi dem, som ere lige 
ved  at  undslippe  fra  dem,  der  vandre  i  Vildfarelse,  løkke  de  i  Kødets 
Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord 19 og 
love dem Frihed, skønt de selv ere Fordærvelsens Trælle; thi man er Træl 
af det, som man er overvunden af.

2 Peter 3:3 idet I først og fremmest mærke eder dette, at i de sidste Dage 
skal  der  komme  Spottere  med  Spot,  som  vandre  efter  deres  egne 
Begæringer

1 Johannes 2:15-17 Elsker ikke Verden, ikke heller de Ting, som ere i Verden!
dersom nogen elsker Verden, er Faderens Kærlighed ikke i ham. 16 Thi alt 
det, som er i Verden, Kødets Lyst og Øjnenes Lyst og Livets Hoffærdighed, 
er ikke af Faderen, men af Verden. 17 Og Verden forgår og dens Lyst; men 
den, som gør Guds Villie, bliver til evig Tid.

Judas 1:11 Ve dem! thi  de  ere gåede på Kains Vej  og have styrtet  sig  i 
Bileams Vildfarelse for Vindings Skyld og ere gåede til  Grunde i  Horas 
Genstridighed.

Judas 1:15-19 for at holde Dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle 
deres  Ugudeligheds  Gerninger,  som  de  have  bedrevet,  og  for  alle  de 
formastelige Ord, som de have talt imod ham, de ugudelige Syndere!" 16 
Disse  ere  de,  som knurre,  som klage  over  deres  Skæbne,  medens  de 
vandre  efter  deres  Begæringer,  og  deres  Mund  taler  overmodige  Ord, 
medens de for Fordels Skyld vise Beundring for Personer. 17 I derimod, I 
elskede! kommer de Ord i Hu, som forud ere talte af vor Herres Jesu Kristi 
Apostle; 18 thi de sagde eder: I den sidste Tid skal der være Spottere, som 
vandre efter deres Ugudeligheders Begæringer. 19 Disse ere de, som volde 
Splittelser, sjælelige, som ikke have Ånd.

Aabenbaring 18:14 Og den Frugt, din Sjæl lystedes ved, er vegen fra dig og 
alt det lækre og glimrende er forbi for dig, og man skal aldrig finde det 
mere.
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