
CB Kladno NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 16.1. 2022 v 1000 hod. 

Téma:  

STAŇ SE PREVENTISTOU – čistota v sex. oblasti 
Sloužil: 

František Flek 

 

ÚVOD 
1.Tesalonickým 4:1 Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste 
od nás přijali a co už děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. 2 Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od 
Pána Ježíše Krista. 3 Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. 4 Každý se naučte 
zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, 5 nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. 6 
Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, 
Pán všechny takové věci přísně trestá. 7 Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. 8 Kdo to 
odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. (B 21) 
 

1.Tesalonickým 4:1 Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste 
od nás přijali a co už děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. 2 Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali 
od Pána Ježíše Krista. 

Líbit se Bohu je náš základní motiv pro náš pozemský křesťanský život. Podle tohoto nasměrování poznáme 
opravdové křesťany od těch formálních. Pokud někdo neusiluje o to se Bohu líbit, pravděpodobně nemá s Bohem 
blízký vztah a žije pouze náboženství.  
 
Pavel předal sboru přikázání Ježíše Krista. Máme s tím problém, pokud zdůrazňujeme jenom Boží lásku. Jaká 
přikázání, ještě k tomu od Ježíše? Nepatří Boží přikázání jenom do Starého zákona? Zkuste si jednou pročíst Nový 
zákon a podtrhnout si Ježíšova slova v rozkazovacím způsobu. To vše bychom mohli nazvat přikázáními Ježíše Krista. 
Ježíš také ani náhodou nezrušil žádná morální přikázání Starého zákona. Právě naopak, ještě je zpřísnil. 
 

1. VYHNI SE LHOSTEJNOSTI 
1 Te 4,3 Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.  

Naše posvěcení zasahuje naší sexuální oblast. Bůh nikdy nebyl proti sexu, pouze ukazuje na hranice, abychom se 
nemuseli potýkat z následky, které přináší překročení těchto hranic. 
 

Slovo πορνεια („porneia") souvisí s výrazem πορνευω („porneuó") – což znamená necudný, chlípný skutek, 
cizoložství, doslova to znamená vyhovět (dopřát si, oddávat se, uspokojit, hovět si, dát volný průchod, neomezovat 
se, popustit uzdu, libovat si) nedovoleným žádostem (týkajících se sexu). 
 

Matouš 5:28 Já však vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil v svém 
srdci. 29 Svádí-li tě tedy tvé pravé oko, vyloupni ho a zahoď; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých 
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo hozeno do pekla.  

Nemůžeme čekat se založenýma rukama, že se nám pokušení v sexuální oblasti nějak samo vyhne. Musíme tomu jít 
naproti formou prevence, nastavit nějaká pravidla, hranice, které nebudeme chtít překročit. 
 
POZNÁMKA PRO RODIČE: 

Efezským 6:4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích 
našeho Pána. 

Pokud se naše děti dozvědí o sexuální výchově dříve od svých kamarádů, ze školy nebo z internetu, už je pozdě. 
Rodiče mají být prvním zdrojem informací. Musíme na to při výchově našich dětí pamatovat, je to naše zodpovědnost 
předat jim pravidla sexuálního života. 
 
Pokud naše děti v dospívání nebo v dospělosti uhnou z těchto pravidel, neznamená to, že máme na tato pravidla 
rezignovat jenom kvůli tomu, že jsou to naše děti. Křesťanští rodiče mají někdy tendenci udělat kvůli svým dětem 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=G4202
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=G4203


kompromisy (viz film Modlitba pro Bobyho). Milovat je máme dál, ale stále musíme udržet Boží normy. Právě to může 
našim dětem znovu pomoct se k Bohu vrátit. Milovat ale nesouhlasit může fungovat vedle sebe. 
 

2. VYHNI SE TĚLESNÉ ŽÁDOSTI 
1 Te 4,4 Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, 5 nikoli v žádostivé vášni jako 
pohané, kteří neznají Boha.  

Petrů překlad říká - naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti. Je tu znovu aktivita na naší straně. 
Máme se naučit se svým tělem zacházet správně. Znamená to jít proti proudu, proti moderním trendům. 
 

Ko 3:5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která 

je modloslužbou.  

Ř 13:14 nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali 

vášním. 

V této oblasti musíme jít sami proti sobě. Tnout do živého a učinit v rámci zachování našeho duchovního života 
nepopulární opatření. Je to o ovoci Ducha sebeovládání. 
 

1.Korintským 6:18 Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, 
hřeší proti vlastnímu tělu. 19 Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a 
kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; 20 byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte 
čest Bohu.  

Sami sobě chceme udělat dobře, myslíme si, jak nám samotným to pomůže. Ale Duch Boží a sobectví nejdou 
dohromady. 
 

Římanům 6:19 S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy vydávali do 
služby nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti 
k posvěcení. 

Učiň smlouvu se svýma očima, se svýma ušima, se svýma rukama i nohama, že Budou sloužit jenom Bohu. 
 

3. VYHNI SE TRESTU 
1 Te 4,6 Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve 
zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. 7 Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k 
posvěcení. 

Ačkoliv Bůh nikde nedělí hříchy podle jejich závažnosti, je vidět že hříchům v sexuální oblasti Bůh věnuje větší 
pozornost.  
 

Židům 13:4 Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a 
cizoložníky čeká Boží soud. 

 

ZÁVĚR 
8 Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.  

Toto přikázání dává Bůh, nevymyslel si to František Flek nebo Církev Bratrská. Proto odmítnutím této pravdy, 
odmítáte jejího autora, samotného Boha a nutíme Ducha svatého, aby odstoupil, vzdálil se z našeho života.   
 

Efeským 4:30 Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 

Duch svatý není schopen fungovat v srdci, ve kterém je smilstvo. Bůh se s tím neztotožňuje. 
 

Židům 12:14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 15 Dbejte na to, ať nikdo 
nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. 


