
Bohoslužby Tesaloniky – neděle 23.2.2014 - 9:30 

Téma:  Smilstvo 

Text:  Římanům 6:12  Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti; 

13  ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří 
byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. 
14  Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 

1. Úvod: opakování o manželství 
 Autorita v rodině: Bůh – Kristus - muž – žena – děti 

o Muž si nemůže jet tak ukrást nebo unést ženu a zažít s ní „chodit“. Je potřeba ctít a uznávat a 
podřídit se autoritám, porto by se měl dovolit u jejího otce. 

 Tajemství manželství – manželství je obrazem Boha a Izraele, Ježíše a církve 

 Manželství je SMLOUVA – vyžaduje oběť a krev (u manželské smlouvy je krev přítomná při narušení 
panenské blány při prvním pohlavním styku) 

 Poslání manželství - Být Božím obrazem = oslavit Boha tj. být obrazem vztahu Krista a církve  

 PP 2:7, 3:5, 8:5 „…nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít sama.“ – modli se, aby ti Bůh 
uzavřel lásku (myšleno hlavně tu sexuální oblast), dokud ti On sám nepřivede toho pravého partnera 
(podobně se mohou modlit rodiče za své děti, za jejich budoucí partnery nebo manželé za sebe, aby 
nebyli pokoušeni.) 

2. Svatba1  
 Kdy a za jakých podmínek vznikne manželství?  

o Potkají se na chodníku muž a žena … OK, jsme manželé?! Muž: opustil jsem rodiče, teď tě 
obejmu = přilnu k tobě – jsme manželé? NE!!! 

 V Bibli není předepsaný způsob, jak uzavírat manželství, natož že by u toho musel být nějaký kněz 
nebo státní úředník, ale: 

o Bylo to vždy právním aktem – je tam potřeba smlouvy 
o Bylo to veřejné – figurují tam svědci, kteří dosvědčí platnost právního aktu 

 Nemohli ho uzavřít dva lidé nějakou tajnou dohodou mezi sebou  

3. Proč mluvit o smilstvu?  
 Je něco, co hrozně naruší vztah a může to mít trvalé následky – SMILSTVO  

1K 6:18-20  „Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo 
však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.  Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a 
kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým 
tělem Boha.“ 

 Jan Hus viděl ve smilstvu velké nebezpečí a varoval před ním. Svého přítele, kněze, vybízí, aby 
neustále proti smilstvu kázal: „Kde můžeš, proti smilstvu ustavičně kaž, neboť je to šelma 
nejnešlechetnější, kteráž lidi zžírá, ty, za které trpělo nejušlechtilejší lidství Kristovo.“ Hus nebrojí 
proti smilstvu kvůli zákonu, ale protože si uvědomoval, že ničí pravé lidství a rozkládá osobnost 
i charakter člověka (zžírá, požírá), který byl stvořen k Boží podobě a smilněním je tento obraz 
poničen. Čistota je podle Husa šlechetná a smilstvo je nešlechetnost, za kterou se skrývá šelma – 
duchovní mocnost sexuální zvrácenosti. Čistota duše pomáhá zachovat lidskou důstojnost, naopak 
smilstvo tuto důstojnost potlačuje a ubíjí.2 

4. Co je to smilstvo? 

 Řecké slovo „porneia" znamená smilstvo (včetně cizoložství a krvesmilstva), prostituci, pohlavní styk 
neženatého s nevdanou, vulgárnost, zákonem zakázané pohlavní styky, homosexualitu, lesbismus, 
styk se zvířaty atd., pohlavní styky s blízkými příbuznými pohlavní styky s rozvedeným mužem nebo 
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ženou. Slovo „porneia" souvisí s výrazem „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). 
Toto kritérium splňuje vše, co nás sexuálně uspokojuje mimo manželství - např. i sledování 
pornografie či erotických snímků, nebo sebeuspokojování (onanie - masturbace). Všechny tyto 
praktiky Písmo jednoznačně pojmenovává jako hřích, navíc jako hřích proti vlastnímu tělu, které je 
chrámem Ducha.3  
V tomto pojetí smilstva jsou pak mezi jinými nepřípustné i tyto praktiky: 

o Přílišná fyzická blízkost nesezdaných osob, tj. líbání, ležení spolu, osahávání, těsné objímání, petting a 

samozřejmě pohlavní styk. Tyto činnosti nejenže silně sexuálně vzrušují, vedou k posunování hranic 

(může to skončit pohlavním stykem), ale samy o sobě jsou nečisté, protože si skrze ně uspokojujeme 

sexuální touhy mimo manželství. (Projevit druhému lásku se dá i legitimním způsobem.) 

 Jak daleko můžu v tělesné blízkosti před manželstvím?
4
 

 Představ si, že jsi ženatý nebo vdaná, manželku nebo manžela necháš doma a setkáš 

se s nějakou dívkou nebo chlapcem – jak daleko se k ní přiblížíš? – držení za ruce? 

Hlazení? Polibky? Trávení času ve dvou? – líbilo by se to tvému partnerovi, který 

zůstal doma? Dělal by jsi to v jeho přítomnosti? 

 Snad něco jako bratr se sestrou 

 A co snoubenci, mohou si dovolit víc? (snoubenectví musí být nejdřív řádně zpečetěné – 

dovolení se rodičů, oficiální (veřejně známý) akt) 

 Snad něco jako otec s dcerou – není to o sexu, ale o „platonické lásce“ (= láska bez 

sexu, silný citový vztah) 

 Ilustrace draka5: znáte ty pohádky o princezně a drakovi, který ji chtěl sežrat? – 
princezna poznala chlapce  - hodný, dobry hezký, ale takový nesmělý, neprobuzený. 
Tak se rozhodla ho probudit – políbila ho – a světe div se, neprobudil se princ, ale 
drak- drak si neláme hlavu, jestli je princezna šťastná, on si chce užít. Je to, jako když 
naliješ skleničku alkoholikovi  - přestane se kontrolovat – můžeš mu říkat, co chceš, 
ale on už nemůže přestat, přestane se kontrolovat. Podobně je to u kluků se sexem. 

o Společné spaní a bydlení v jedné místnosti před svatbou. Ačkoli zdánlivým argumentem může být 

tvrzení, že tam nedochází k fyzickému sbližování, smilstvu a necudnosti, v praxi je to těžko udržitelné, 

aby v tomto prostředí nedocházelo byť jen k necudným pohledům a dotekům. Dále je zřejmé, že 

v tomto prostředí sílí sexuální pokušení a je tam mnohem větší pravděpodobnost posunování hranic. 

Jako věřící ztrácíme tímto počínáním v očích nevěřících důvěryhodnost, jelikož nám za prvé těžko 

uvěří, že nedochází k sexuálnímu styku a za druhé i nevěřící ví, že dle Bible společné bydlení patří až do 

manželství a proto tímto pošpiňujeme a degradujme své svědectví a vážnost Božího Slova. Jako 

poslední argument bychom mohli uvést, že v mnohých kulturách, kde se ctí tradiční (biblické) pojetí 

manželství a rodiny je naprosto nepřípustné, aby snoubenci bydleli a spali v jedné místnosti. Jako 

příklad si uveďme židovskou kulturu, kde svatba je charakteristická přestěhováním se nevěsty do 

domu ženicha. Před svatbou je společné bydlení nepřípustné. Mnohým pokušením se dá odolávat, 

ale o pokušení smilstva je psáno, že máme před ním UTÍKAT!  

o Neslušné a vyzývavé oblékání 1 Te 4:3  Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se 

zdržovali necudnosti (smilstva). 1 K 12:23  „a které pokládáme za méně čestné, těm 

prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme.“ Být cudným v oblasti oblékání 

znamená nechodit vyzývavě, tj. nenosit krátké sukně a kalhoty, hluboké výstřihy, průsvitné oblečení, 

nezahalené spodní prádlo, pyžama, včetně většiny střihů plavek. 

o Neslušné vyjadřování - být cudným ve způsobu vyjadřování znamená nepoužívat dvojsmyslné řeči a 

ani nemluvit o zvrhlostech. Ef 5:3  O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi 

vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. 
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o Pornografie (viz také níže)- Jób 31:1  Se svýma očima jsem uzavřel smlouvu, jak bych se mohl 

zadívat na pannu? Mt 5:28  Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už 

s ní zcizoložil ve svém srdci.    

5. Bible o smilstvu 
Ozeáš 4:10  Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina, aby se 
oddali 11  smilstvu. Staré a nové víno připravuje o rozum 12  můj lid. Doptává se svého dřeva, jeho hůlka mu 
věští; protože je svedl duch smilstva, smilstvem se odvrátili od svého Boha. 
Ozeáš 4:18  Když skončili s pitím, propadli smilstvu. Milovali víc hanbu nežli svoji čest. 19  Vítr je uchvátí 
svými křídly, bude se stydět za své oběti. 
Ozeáš 5:3  Já znám Efrajima, Izrael není přede mnou skryt. Protože jsi teď smilnil, Efrajime, Izrael je 
poskvrněn. 4  Jejich činy jim nedovolí navrátit se k jejich Bohu, protože v jejich nitru je duch smilstva, 
Hospodina neznají. 5  Pýcha Izraele svědčí proti němu, Izrael a Efrajim klopýtnou pro své viny, s nimi klopýtne 
i Juda. 6  Se svým bravem a skotem půjdou hledat Hospodina, ale nenajdou ho, vzdálil se od nich. 

 Efrajim smilní a s ním klopýtne i Juda – je to nakažlivé  
Ozeáš 7:4  Všichni jsou cizoložníci; jsou jako rozpálená pec, kterou pekař přestane rozdmýchávat od zadělání 
těsta až do jeho vykynutí. 
Ozeáš 7:4  Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu 
zadělané těsto prokvasí. 

 Smilník je jako pec, stačí jednou zapálit a pak už hoří sama od sebe 

 Písmo přímo mluví o duchu smilstva (ruách zanun) – kdo se otevře duchu smilstva, umlčí tím Ducha 
Božího 

6. Duch smilstva 
 Smilstvo zahrnuje i cizoložství  

 V duchovním smyslu zahrnuje i nevěrnost (Izraele) vůči Bohu jako smluvní protistraně.  

 Jedna prorocká skupina (viz ŽV 1/2014)6 viděla před 15 lety obraz ducha smilstva:  
o Ženské tělo s hadím ocasem, na hlavě místo vlasů rostli hadi 

 Něco jako „Medusa“ - řecká mytologická postava (=lstivá)  
o Lukem střílela tyto hady po lidech jako šípy 
o Duch smilstva (ta žena) se snažil navázat s cílem své střelby oční kontakt – kdo na ten pohled 

vstřícně zareagoval, stal se snadným terčem 
o Had (poddémon) se do člověka zakousl, postupně rostl, nakonec ho obtočil a určoval, kam 

má jít – rostl jen, když člověk konal skutky smilstva. Nakonec ho cele ovládl 
o V ruce držel démon smilstva roh hojnosti (fortuna) – člověk ovládnutý démonem smilstva 

prožíval falešný pocit štěstí a slasti 
o Duch smilstva působí především proti manželské smlouvě a plodnosti: 

 Aby manželé neměli zdravé sexuální vztahy a hledali uspokojení mimo manželství 
 Aby svobodní hledali v sexu zábavu a od manželství pak už v oblasti sexu nic 

zajímavého neočekávali. 
 Aby manželé neměli děti 
 Aby smilníci měli nechtěná těhotenství a pak to řešili potratem 
 Duch smilstva používá alkohol  - jeho cílem je zničit přirozený stud, aby lidé milovali 

více hanbu, než svoji čest. (Oz 4:18) 

7. Kultická prostituce 
Exodus 34:15  Neuzavírej smlouvu s obyvateli země; budou chodit smilnit za svými bohy, budou obětovat 
svým bohům a pozvou tě, budeš jíst z jejich obětních hodů. 16  A budeš si brát z jejich dcer pro své syny a jejich 
dcery budou chodit smilnit za svými bohy a přivedou tvé syny, aby chodili smilnit za jejich bohy. 

 V Kanaanu rituál posvátného sňatku s božstvem – kultické prostituce – král a kultické prostitutky – za 
účelem zvýšení plodnosti země 
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Deuteronomium 23:18  Ať žádná z dcer Izraele není chrámovou nevěstkou ani žádný ze synů Izraele 
chrámovým smilníkem. 19  Nenos do domu Hospodina, svého Boha, mzdu prostitutky ani úhradu psa jako 
naplnění jakéhokoliv slibu, neboť obojí je ohavností pro Hospodina, tvého Boha. 

 A dnes? Existuje kultická prostituce a modloslužba? – mnozí filmoví herci a režiséři dnes hrají pro 
ducha smilstva stejnou roli jako dřívější chrámoví prostituti a prostitutky.7  

Zj 22:15  Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.“ 

8. Důsledky smilstva 
Ezechiel 6:9  Pak si na mě ti z vás, kdo uniknou, vzpomenou mezi národy, kam byli vzati do zajetí, jak jsem byl 
zdrcen jejich smilnícím srdcem, které se ode mne odvrátilo, a jejich očima smilnícíma s jejich bůžky, a zhnusí 
se sami sobě pro zlo, které spáchali všemi svými ohavnostmi. 

 Bůh není jenom nahněván, ale je zdrcen ve svém nitru 
Jer 3:1  Řekněme, že muž propustí svou ženu a ta od něho odejde a stane se ženou jiného muže. Cožpak se k ní 
ještě navrátí? Cožpak by ta země nebyla zcela znesvěcena? A ty jsi smilnila s mnoha druhy, a navracíš se ke 
mně? je Hospodinův výrok.  

 Smilstvo může znesvětit celé území 
Ezechiel 16:20  Brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je k jídlu. Bylo snad 
tvého smilnění málo? 

 Dnes množství potratů 
Deuteronomium 23:3  Ať nevejde do Hospodinova shromáždění potomek ze smilstva, ani jeho desáté pokolení 
ať nevejde do Hospodinova shromáždění. 

 dítě ze smilstva nemůže vejít do shromáždění – i dnes to přeneseně platí, mnozí uvěří avšak 
nemohou vstoupit do hlubokého vztahu s Bohem – je potřeba zlomit moc kletby  

9. Co znamená být jedno tělo? – právní důsledky 
1 Korintským 6:15  Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy 
nevěstky? To ať se nestane! 16  Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť Písmo 
praví: ‚Stanou se ti dva jedním tělem.‘ 17  Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. 18  Utíkejte před 
smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti 
vlastnímu tělu. 19  Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od 
Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? 20  Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha. 

 Jedno tělo – ďábel má právo působit v životě, jako v jednom těle, hřích jednoho pak ovlivňuje i 

druhého a chtě nechtě musí nést jeho důsledky!!!  

 Čím více sexuálních partnerů, tím více se na smilníky nabalují důsledky hříchu, každého partnera, se 

kterým smilnil 

 Je to hrozně nebezpečné – proto ve SZ musela žena smilnice zemřít! 

10. Ježíšovo pojetí smilstva 
Matouš 5:27  „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezcizoložíš.‘ 
28  Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. 

 Stačí žádostivý pohled = smilstvo! Se všemi svými důsledky! 

 Kdo z nás ještě podle této normy ještě nesmilnil? (pohledy se vztahují i na pornografii)  

11. Pornografie a sebeukájení  
 pornografie a sebeukájení spolu souvisí – porno slouží k tomu, aby nás sexuálně vzrušila a vzniklé 

sexuální napětí, abychom potom ze sebe dostali skrze sebeukájení (onanie a masturbace). 

 Při masturbaci v podstatě muž smilní se ženou, o které přemýšlí (viz Ježíšova definice smilstva - ať už 
se jedná o pornografii nebo má muž nějakou „cizí ženu“ ve svých představách).  
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 Za druhé muž tu ženu znásilní! (smilní s ní proti její vůli, ona o tom vlastně ani neví.) A duch zneužití 
má právo působit na tyto ženy. Zároveň i toho muže tento duch potom může zneužívat. Není divu, že 
se potom můžeme potýkat s různými problémy a těžkostmi! 

 Ženy zobrazovány v pornografii jsou zpravidla velmi démonizované – kolik mužů s nimi smilnilo (při 
sebeukájení) a stalo se s nimi tak jedním tělem a otevřeli ďáblu dveře! 

12. Nikolaité8  
 V dopise církvi v Efezu píše: To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. (Zj 2,6) 

A v dopise do Pergamu píše: Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako 
on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš 
některé, kteří zastávají učení Nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat 
mečem svých úst. (Zj 2,14-16) Jedná se zde o stejného ducha smilnění, který se opírá o učení 
Balaámovo a táhne se to již od Lota přes rod Moábův až podnes. Je tu spojená modloslužba se 
smilstvem. Podobně i dnes vidíme, že smilstvo je spojené s modloslužbou - kultem těla, pornografie 
představuje to stejné, co dříve znamenala kultická prostituce či kultický chrámový sex.  

 Do církve toto učení proniklo záhy po jejím vzniku skrze biskupa Mikuláše - Nikolaos. Nikolaité neboli 
mikulášenci byli raná sekta, kterou údajně založil jeden ze sedmi prvojáhnů Mikuláš (Nikolaos) 
z Antiochie. Jednalo se o gnostickou sektu praktikující sexuální výstřelky, proto se ve středověku 
kněžské smilstvo a kněžské sňatky označovaly jako nikolaismus. Je třeba vzít v úvahu, že Nikolaité 
sváděli křesťany k pohanskému způsobu života, ony sexuální výstřelky byly totiž sakrální smilstvo. 
Bylo s tím spojeno i pojídání masa obětovaného pohanským bohům. 

13. Jak se bránit? Jak z toho ven?  

1K 6:18  Utíkejte před smilstvem! 

 Jsou pokušení, se kterými máme bojovat – pokušeni smilstva je snad jediné, před kterým máme 
UTÉCI! (= VYPNOUT, OTOČIT SE, ODEJÍT, …) viz Josef! 

 Na světě jsou jen dvě skupiny žen: MOJE ŽENA a CIZÍ ŽENY – a Bible je velmi konkrétní a otevřená 
v tom, jak se chovat ke své ženě a k cizím ženám. (Snad je tam ještě jedna podmnožina, kde bych zařadil 

biologické matky, sestry a dcery – ale to je kapitola sama o sobě, kterou z pohledu dnešního tématu nebudeme více 
zkoumat.) 

Ř 6:13  ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do 
života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. 
1 Korintským 6:13  Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však 
není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. 

 Radikální příklad kněze Pinchase - Nu 25 kap. 
Numeri 25:1  Když pobýval Izrael v Šitímu, začal lid smilnit s moábskými ženami. 
2  Ty volaly lid k obětem svým bohům a lid jedl a klaněl se jejich bohům. 
3  Izrael se spřáhl s Baal-peórem a Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. 
4  Hospodin řekl Mojžíšovi: Vezmi všechny předáky lidu a pověs je před Hospodinem na slunci, aby se od 
Izraele odvrátil Hospodinův planoucí hněv. 
5  Mojžíš řekl izraelským soudcům: Zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal-peórem. 
6  Vtom přišel kdosi ze synů Izraele a přivedl ke svým bratrům Midjánku před očima Mojžíše a před očima celé 
pospolitosti synů Izraele, zatímco oni plakali u vchodu do stanu setkávání. 
7  Když to uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, vstal zprostřed pospolitosti, vzal oštěp, 8  šel za 
tím Izraelcem do ženské části stanu a oba je probodl -- toho Izraelce i tu ženu až do jejího břicha. Tak zadržel 
tu ránu od synů Izraele. 
9  Mrtvých při té ráně bylo dvacet čtyři tisíc. 
10  Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 
11  Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, odvrátil můj hněv od synů Izraele, když uprostřed nich horlil 
mou horlivostí, takže jsem ve své žárlivosti neskoncoval se syny Izraele. 
12  Proto řekni: Hle, ustanovuji s ním smlouvu pokoje. 
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 Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami. Zvaly totiž lid k obětním hodům svého 
božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin 
vzplanul proti Izraeli hněvem. (Nu 25,1-3) Mojžíš plakal nad svým národem kvůli tomu hříchu a celý 
národ byl postižen, takže už na mor umřelo 24 tisíc Izraelců. Právě, když takto plakal a prosil Boha 
o milost, přivedl si Izraelec Zimrí midjánskou milenku jménem Kozbí do tábora a šel s ní smilnit. Vtom 
popadla kněze Pinchase Boží horlivost, vtrhl do jejich stanu a oba je probodl přímo při souloži. Tím 
však zastavil pohromu, takže umírání se zastavilo a Izrael byl zachráněn před vyhubením. 

Buď horlivý a radikální v oblasti smilstva v první řadě vůči sobě a pak také ve svém okolí! 

14. Boží milost 
 Ačkoli Boží přikázání ohledně smilstva jsou nekompromisní a tvrdá, taktéž i Boží soudy a důsledky 

tohoto hříchu, Bůh projevuje svou MILOST a láme prokletí! V bibli najdeme několik takových 
příkladů: 

o Moábka Rút – byla z národa, který sváděl Izrael ke smilstvu a měl být vyhuben – přesto Rút 
dostala milost a stala se prababičkou krále Davida! 

o Nevěstka Rachab – všichni z Jericha měli být zatraceni jako klatí, ona však pro svou pomoc 
zvědům byla zachráněna  

o Král David – měl být ukamenován i s Batšebou – Bůh mu odpustil, nicméně důsledky si nesl – 
zemřelo první dítě, do rodiny se dostal duch smilstva – synové smilnili a vraždili, David pak 
musel utíkat, … 

o Cizoložnice předvedena farizeji před Ježíše – dal ji milost! 

15. Pokání a očištění 
 Koho dnes Duch obvinil v oblasti smilstva z hříchu, je potřeba dělat hluboké pokání, aby nám bylo 

odpuštěno. 

 Druhý krok: je potřeba přetrhat pouta a pozavírat ďáblu všechny dveře, kde by mohl vstoupit 
o Týká se to nejen hříchu našich, ale i hříchů našich předků, jejichž důsledky si neseme do 3-4 

pokolení (někdy až do 10) 
o Jedna věc je, že nám je odpuštěno a jsme spasení, druhá věc jsou důsledky a prokletí – to je 

třeba všechno v moci Ježíšova jména zlomit! 

Pokání – návrh jednotlivých kroků 

1. Vyznej hříchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Vydej Bohu všechna zranění ze vztahů 

3. Odpusť těm, kteří ti ublížili 

4. Popros o odpuštění svého partnera 

5. Přetni bezbožně vazby (vznikají na základě zlých vztahů – jsou duševní a sexuální) 

6. Popusť partnera ze svého citového života 

7. Postav se na odpor zlému 

8. Pozvi Ducha, aby byl Pánem tvé sexuality 

9. Uzavři přístupové místa pro mocnosti zlého 

Modli se za očištění těla a duše 

1. Vymazaní mysli 

2. Očištění zraku od sexuálního znečištění 

3. Očištění sluchu a zlomení moci slov a zvuků 

4. Očištění čichu 

5. Očištění úst + zlomení moci slov, které jsme vyslovili 

6. U žen očistit prsa od sexuálního znečištění (včetně doteků cizích mužů) (může se stát, ženy pak nemohou kojit!) 

7. Očištění hmatu a pokožky 

8. Očištění pohlavních orgánů 

9. Odevzdání celého těla pod vůli Pána Ježíše 

10. Vyjádření vděčnosti Pánu za očištění a osvobození  

Lk 4:18  ‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit 
zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, 19  vyhlásit vítaný Pánův rok.‘ 

 

Roman Hota, Bruntál 


