DESATERO VII. ČÁST
-

Sedmé přikázání
Příklady z Bible
Co s tím souvisí?
Co k tomu řekl Ježíš?

PR7-1A/11

1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ
6 Nebudeš vraždit!
7 Nebudeš cizoložit!
8 Nebudeš krást!
9 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!
10 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku
ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
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1) DEFINICE PŘIKÁZÁNÍ
7 Nebudeš cizoložit! (2.Mojž. 20:14), jiné překlady udávají nezesmilníš
Hebrejsky je to slovo Lo Tina (ne cizoložství)
Cizoložství – když muž či žena sdílí lože s někým jiným než s partnerem (tedy týká se jen manželství)
Smilstvo – hříšné sexuální chování a to se týká se ji těch, kdo v manželství nejsou.
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2) HRANICE V BIBLI
Proč vůbec Bůh dal přikázání?
Krásné schodiště, ale pokud tam není zábradlí, tak

Protože pokud bychom neměli hranice, můžeme si velmi ublížit. je takové schodiště velmi nebezpečné
Představte si, kdybychom nedali žádná pravidla na silnici – pak se
všichni pozabíjíme
Kdybychom nedali dětem hranice, velmi by si ublížily.
Kdybychom nedali zábradlí na okraji balkonu, mnoho lidí by se
zabilo

Bůh stvořil celý svět, stvořil i nás a ví, co je pro nás nejlepší, takže
má právo nastavit nám hranice, co je možné a co ne, co můžeme,
co nesmíme.
Nejsme to my, kdo vymyslel ty hranice.
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3) VODA A OHEŇ
-

-

-

Voda je život, bez ní by nic na zemi
neexistovalo, ale pokud se řeka
rozvodní, pak má sílu zbořit domy,
cokoliv jí stojí v cestě
Oheň – bez něho bychom nemohli
zpracovávat kovy, připravovat jídlo, ale
pokud se vymkne kontrole, pak napáchá
velké škody
Podobné je to i s tímto přikázáním –
pokud je naše sexuální chování mimo
hranice, jaké určil Bůh, pak to přináší
velké problémy

Oheň na Sibiři

4) CÍRKEV V HISTORII
Sex a manželské soužití bylo středověkou církví ukazováno velmi
negativně. Bylo to jen nutné zlo, aby se narodily děti. Kněží
přikazovali lidem, aby se zdržovali sexu co nejvíce, bylo mnoho
církevních svátků, kdy bylo zapovězeno manželské soužití (bylo jich
více jak 183 dní v roce).
Augustin (354-430 n.l.) – sexuální touha je vždy hříšná
Ambrozian (340-397 n.l.) – manželé by se měli stydět, že mají
sexuální touhu
Tertullian (150-220 n.l.) – bylo by svatější, abychom vymřeli než
dělat něco tak hříšného jako se oddávat sexu
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Církevní otec Augustin

4) CÍRKEV V HISTORII
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Tento nebiblický pohled byl naštěstí proměněn reformací, návrat k Bibli, znamenal i návrat k židovským
hodnotám.
Puritáni – obnovili biblický pohled na sexuální chování v manželství. Dokonce odepírání manželských
povinností brali jako určitý druh nevěry.
Židé měli jasné postoje a talmud o tom poměrně dost píše.
Reformace tedy došla k poznání, že sex byl stvořen Bohem a není nečistý, ale jen pokud má správné
místo, správné hranice a to je manželství (tedy manželství mužů a žen). Tím se vrátila k židovským
kořenům.

5) PROČ ?
-

-
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Radost a příjemnost, útěcha, antistres
Rozmnožování lidského rodu – když máme děti, naplňujeme Boží záměr
Být jedno tělo 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.‘
Pro hlubší poznání toho druhého
Ochrana před smilstvem
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6) UTÍKEJ !
-

-

1 Korintským 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani
smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10 zloději ani chamtivci,
opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.
1 Korintským 6:18 Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká
těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.
1 Korintským 7:2 Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá ať má svého muže.
3 Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. 4 Žena nevládne svým tělem,
nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. 5 Neodpírejte se navzájem,
leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu, a opět buďte spolu, aby vás pro vaši
nezdrženlivost nepokoušel Satan.

Bůh ví, že tyto věci jsou velmi silné – mnozí právě v těchto oblastech padli.
Nemysleme si, že nás se to netýká, že to máme pod kontrolou.
To je omyl – uteč od toho, než bude pozdě!
Utíkej, ilustrační kresba

PR7-6B/11

6) UTÍKEJ !
-

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. 29 Jestliže tě tvé pravé oko
svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé
tělo bylo vrženo do Gehenny. 30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je
pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny.“ 31 „Také bylo
řečeno: ‚Kdo propustí svou ženu, ať jí dá rozlukový list.‘ 32 Ale já vám pravím, že každý, kdo propouští
svou ženu, kromě případu smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.“

-

Pokud tě znovu a znovu něco svádí, pak s tím musíš jednat velmi nekompromisně, radikálně, jde nám
o život, trest za cizoložství byla v SZ smrt ukamenováním, setrvávání v těchto věcech tě může zabít
Ježíš také kritizuje, jak Židé prováděli rozvody – propouštěli ženy bezdůvodně

-

Utíkej, ilustrační kresba
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6) UTÍKEJ !

Přísloví 7:6 Když jsem byl u okna svého domu, pohleděl jsem za okenní mříž 7 a uviděl jsem mezi prostoduchými,
rozpoznal jsem mezi mládeží chlapce, jemuž chyběl rozum. 8 Přecházel po ulici poblíž nároží, kráčel směrem k
jejímu domu, 9 za soumraku, k večeru, uprostřed noci a tmy. 10 A hle, jde mu naproti žena, oblečená jako
prostitutka a se srdcem záludným. 11 Je halasná a nevázaná, její nohy nemají doma stání. 12 Hned je na ulici,
hned na náměstích, na každém rohu číhá. 13 Už ho drží, políbí ho a s nestoudnou tváří mu řekne: 14 Měla jsem
obětovat pokojné oběti, dnes jsem splnila svoje sliby. 15 Proto jsem ti vyšla naproti, abych tě usilovně hledala a
našla jsem tě. 16 Pokryla jsem svou pohovku přikrývkami, pestrobarevným egyptským plátnem. 17 Navoněla
jsem svou postel myrhou, aloe a skořicí. 18 Tak pojď, opájejme se milováním až do rána, potěšme se láskou.
19 Vždyť můj muž není doma, odešel na dalekou cestu. 20 Měšec s penězi si vzal s sebou, přijde domů v den
úplňku. 21 Přesvědčila ho svým mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty jej svedla. 22 Hned za ní jde, jako
chodí vůl na porážku, či jako skáče jelen do zajetí. 23 Až mu šíp probodne játra; jako pták pospíchá do pasti a
neví, že mu jde o život.

Utíkej, ilustrační kresba

7) JOSEF
-

Genesis 39:7 Stalo se po těch věcech, že žena jeho pána pozvedla k
Josefovi oči a řekla: Lehni si se mnou. 8 On však odmítl a ženě svého
pána řekl: Hle, když jsem zde, můj pán se nestará o to, co se v domě
děje, a všechno, co má, svěřil do mých rukou. 9 Nikdo není v tomto
domě větší než já a nevyňal z mé správy nic kromě tebe, protože jsi
jeho žena. Jak bych mohl spáchat takové zlo a zhřešit proti Bohu?
10 I když mluvila k Josefovi den co den, neuposlechl ji, aby k ní ulehl
a byl s ní. 11 Jednoho dne přišel do domu, aby dělal svou práci, a
nikdo z domácích v domě nebyl. 12 Tu ho uchopila za oděv se slovy:
Lehni si se mnou! Zanechal svůj oděv v její ruce, utíkal a odešel ven.

Žena na něj vytvořila past, aby s ní spal. Proč to neudělal? Protože
nechtěl zarmoutit Boha a protože věřil, že Bůh má pro něj něco lepšího.
Když se budeme držet toho, co nám Bůh zaslíbil, pak je pro nás
jednodušší nepodlehnout.
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Josef a Putifarova žena, biblická ilustrace
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8) DAVID

2 Samuelova 11:2 Navečer se stalo, že David vstal z postele a procházel se na střeše královského paláce. Ze
střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. 3 David poslal posla poptat se na tu
ženu. Posel řekl: To je přece Bat-šeba, dcera Elíamova, žena Chetejce Urijáše. 4 David poslal posly a nechal ji
přivést. Když k němu přišla, spal s ní; právě se očistila od své nečistoty. Pak se vrátila domů.
V té době měl David 7 manželek, vše se dařilo, království vzkvétalo, možná se nudil a v tu chvíli
přišlo pokušení.

David zatoužil po této ženě, zapomněl na své povolání, všechno šlo stranou.
Co měl udělat? Utéct, hned na začátku udusit myšlenky na tuto ženu!

Miloval Pána a přesto se mu to stalo!

Bat-šeba, Jean-Léon Gerome, 1889

9) SAMSON
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Soudců 16:1 Potom šel Samson do Gazy. Uviděl tam prostitutku a vešel k ní. …. Soudců 16:4 I stalo se potom,
že se zamiloval do ženy v údolí Sorék jménem Delíla. ….. 20 Opět řekla: Jdou na tebe Pelištejci, Samsone!
Probral se ze spánku a řekl si: Vyjdu z toho jako tolikrát předtím a otřepu se. On nevěděl, že se od něj
Hospodin odvrátil. 21 Pelištejci ho chytili, vyloupali mu oči, zavedli ho do Gazy a svázali ho bronzovými
okovy. Byl přinucen mlít ve vězení.

Samsonovi všechno procházelo.
Bůh mu žehnal i když hřešil!
Ale až se od něho Bůh odvrátil, tak
to Samson nepoznal.

10) CÍRKEV A SVĚT
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Jsme obklopeni světem, který žije jinak než je psáno v Bibli.
-

Sexuální scény ve filmech jsou většinou sexem mimo manželství
Lidé mění partnery velmi často, spí i s cizími lidmi
Na pláži můžete potkat někoho, kdo je úplně nahý
Jsou miliony pornografických stránek, které zobrazují explicitní nahotu

Co s tím máme dělat? Jak můžeme s tímto bojovat?
Ježíš chodil mezi prostitutky, ale nebyl jako Samson – ukazoval jim na Boží království, neodsuzoval je,
nevyvyšoval se nad ně, ale sloužil jim. Neříkal tím, že by to, co dělali nebylo hříšné, ale ukazoval jim jinou
cestu, dával jim naději, ….

10) CÍRKEV A SVĚT
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My nemáme svět odsuzovat – možná lidé kolem nás nedělají dobré věci, ale my jsme na tom podobně, jsme
také hříšníci. I toto přikázání odhaluje, co máme v srdci.
Takže máme mít milost pro hříšníky tohoto světa a máme je vést k pokání, aby byli od svých hříchů očištěni.
Pomáhejme jim začít žít jinak!
Na druhé straně nesmíme připustit, aby se děly v církvi stejné věci jako ve světě.
Apoštol Pavel káral křesťany v Korintu, že klidně nechali mezi sebou člověka který spal se svou nevlastní
matkou.
V tomto musíme být nekompromisní – každý hřích v církvi musíme pojmenovat a odsoudit, nesmíme nechat
bujet hřích v církvi.

Efezským 5:3 Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší
na svaté. 4 Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší; nýbrž raději vzdávejte díky.
5 Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec -- to jest modloslužebník -- nemá
dědictví v království Kristově a Božím.

