
17) Co říká Bible o cizoložství, smilstvu a těch, kdo se jich dopouštějí?

Exodus 20:14 Nezcizoložíš. 

Leviticus 18:20 Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní   poskvrňovat  .  
24  Neposkvrňujte  se žádnou z těchto věcí.  Tím vším se přece poskvrňují  národy,  které před vámi 
vyháním!
25 Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její nepravost a země vyvrhne své obyvatele.
26 Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí 
ani cizinec, který u vás pobývá.
27 Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v té zemi před vámi, a tak se země poskvrnila.
28 Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi.
29 Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu.
30 Proto zachovávejte má nařízení a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před 
vámi. Neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh." (NBK06)

Leviticus 20:10 Kdo se dopustí   cizoložství s žen  ou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního,   
musí zemřít, cizoložník i cizoložnice. (EB)

Přísloví 2:16 Moudrost tě ochrání před cizí ženou, před cizinkou, která se lísá svými řečmi,
17 která opouští druha svého mládí, a na smlouvu svého Boha zapomíná.
18 Propadla smrti i se svým domem, její stopy směřují do říše stínů.
19 Nikdo z těch, kdo k ní vcházejí, se nevrátí, stezek života nedosáhne.
20 Kéž bys jen chodil po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.
21 Neboť zemi budou obývat přímí a zůstanou v ní bezúhonní.
22 Ale svévolníci budou ze země vyťati, věrolomní budou z ní vyrváni.

Přísloví 5:1 Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti,
2 dbej na obezřetné rady, poznání ať zachovávají tvé rty.
3 Ze rtů cizí ženy sice kape med, a její jazyk je hladší než olej,
4 nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jak dvojsečný meč.
5 Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí.
6 Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.
7 Proto, synové, poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst.
8 Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu,
9 ať nevydáš svou důstojnost jiným, ukrutníkovi svá léta,
10 ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí.
11 Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá.
12 Řekneš: "Jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání?
13 Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům.
14 Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti."
15 Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice.
16 Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky?
17 Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou.
18 Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí,
19 z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování 
ustavičně.
20 Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral?
21 Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy.



22 Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
23 Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost. (EB)

Přísloví 6:32 Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí.
33 Sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána.
34 Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný.
35 Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával. (EB)

Přísloví 7:1 Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru.
2 Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka.
3 Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce.
4 Moudrosti řekni: "Jsi moje sestra", rozumnost nazvi svou příbuznou,
5 aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi.
6 Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu
7 a díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum.
8 Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu
9 na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční.
10 A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem.
11 Je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání.
12 Hned je na ulici, hned na náměstí, na každém nároží úklady strojí.
13 Uchopí jej, políbí ho, s nestoudnou tváří mu řekne:
14 "Vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby.
15 Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla.
16 Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla.
17 Navoněla jsem své lůžko myrhou, aloe a skořicí.
18 Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním.
19 Muž není doma, odešel na dalekou cestu.
20 Váček s penězi vzal s sebou, vrátí se domů až v den úplňku."
21 Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla.
22 Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání,
23 než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život.
24 Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst.
25 Ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést.
26 Mnohé už sklála, přivedla k pádu, všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni.
27 Její dům - toť cesty do podsvětí, vedoucí do komor smrti. (EB)

Matouš 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'
28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu   chtivě  , již s ní zcizoložil ve svém srdci.   (EB)

Matouš 5:32 Já vám však říkám, že každý, kdo by se rozvedl s manželkou   (kromě případu smilstva)  ,   
přivádí ji k cizoložství, a každý, kdo si vezme rozvedenou, cizoloží. (NBK06)

Matouš 19:9 Proto vám říkám, že kdo by se rozvedl s manželkou   z jiného důvodu než kvůli smilstvu   
a vzal si jinou, cizoloží; také ten, kdo si vezme rozvedenou, cizoloží." (NBK06)

Římanům 13:9  Vždyť to "Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást,  nevydáš křivé svědectví, nebudeš 
žádostivý" a je-li [ještě] nějaké jiné přikázání, je shrnuto v tomto slově: "Budeš milovat svého bližního 
jako sám sebe." 
10 Láska nepůsobí bližnímu [nic] zlého; plností Zákona [je] tedy láska. (NBK)



1 Korintským 6:9  Cožpak nevíte,  že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! 
Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani homosexuálové, 
10 zloději ani lakomci, opilci, utrhači ani vydřiduchové nebudou dědici Božího království. 
11 A takoví jste někteří   byli  , ale jste omyti, nadto posvěceni, ano, ospravedlněni jménem Pána Ježíše a   
Duchem našeho Boha! (NBK)

Galatským 5:19 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, 
20 modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, 
21 závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve 
řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. 

Efezským 5:5  Dobře si  pamatujte,  že  žádný smilník,  prostopášník  ani  lakomec,  jehož bohem jsou 
peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
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