
„Víra a činění“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 9.6. 2019  – Petr Kácha  
 

Přísloví 31,10–31 (Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly……) 
 

- žena/manželka = církev 
- muž/manžel = Bůh 
 

Vše, co čteme, lze rozdělit na dvě části: 

1. Důležité je, čemu věříme = zdravá identita: 
- odvaha 
- Boží bázeň 
- dvojí šat: roucho spaseni + plášť spravedlnosti (Izajáš 61,10) 
 

2. Důležité je, jak žijeme: 
- vyhlédne si pole = plánovitost 
- její svítilna nehasne = píle a pracovitost 
- vstává brzy a dává rozkazy - management a dobrá organizace 
- vyhlédne pole, vinici = podnikavost 
- bedra si opáše silou = trénink 
 

Jak je to s tebou? 
Víš, kdo jsi a víš, čemu věříš? Máš pořádek v tom, jak žiješ? 
 

Boření pevností – příklady (Neil T. Anderson) 

➢ příklad 1 – Potěšení v jídle, namísto v Bohu 

Lež: Přejídání přináší trvalé potěšení. 

Dopad na můj život: škodlivé pro zdraví; nadváha; dávání prostoru nepříteli; 
překážka v růstu ke zralosti. 

Pravda:  Přísloví 25,28: „Jako pobořené město bez hradeb je člověk, který neovládá 
svého ducha.“ 
Galatským 5,16: „Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.“ 

Galatským 5,22–24: „Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný 
zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.“ 

2. Korintským 1,3–4: „Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec 
milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem 
soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím 
povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás.“ 

Žalm 63,4–6: „Mé rty tě budou oslavovat tak ti budu dobrořečit po celý svůj život, ve 
tvém jménu budu pozvedat dlaně. Má duše se sytí tukem, tučnou stravou. A mé 
rty? Radostným křikem tě chválí má ústa.“ 



Žalm 119,76: „Kéž je mi tvé milosrdenství útěchou.“ 

Bože, zříkám se lži, že přejídání přináší trvalé potěšení. Prohlašuji pravdu, že Ty jsi 
Bohem všeho potěšení a že tvá věrná láska je mé jediné legitimní a opravdové 
potěšení. Prohlašuji, že teď už žiji Duchem a že nemusím uspokojovat potřeby 
svého těla. Kdykoliv ucítím potřebu potěšit se, rozhodnu se Tě chválit a být 
spokojený jako z nejlepšího jídla, namísto toho, abych se pustil do jídla. Znovu 
mě naplň svým Duchem Svatým a žij ve mně, zatímco já porostu v sebeovládání. 
Amen. 
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➢ příklad 2 – Neodolatelná touha po pornografii 

Lež: Nemůžu se ubránit pokušení dívat se na porno. 

Dopad na můj život: hluboký pocit studu; pokroucené sexuální cítění; neschopnost 
přistupovat k lidem tak, jak to Bůh zamýšlel; škodlivé pro manželství. 

Pravda:  Římanům 6,11–14: „Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v 
Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak 
abyste poslouchali jeho žádosti; 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. Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť 
nejste pod Zákonem, ale pod milostí.“ 

1. Korintským 6,19: „Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha.“ 

1. Korintským 10,13: „Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, 
který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji 
mohli snést.“ 

Galatským 5,16: „Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte.“ 

Galatským 5,22–23: „Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“ 

Odmítám lež, že nemůžu odolat pokušení dívat se na porno. Přijímám pravdu, že 
Bůh mi vždy ukáže cestu ven, když jsem pokoušen, a já si ji zvolím. Prohlašuji 
pravdu, že žiji Duchem – – rozhoduji se pro to – nebudu uspokojovat touhy svého 
těla a poroste ve mně ovoce Ducha, včetně sebeovládání. Jsem mrtvý hříchu a 
odmítám vládu hříchu v mém těle a nenechám ho, aby byl mým pánem. Dnes i 
každý další den dávám své tělo Bohu jako chrám Ducha Svatého, aby bylo použito 
jen pro věci, které Ho ctí. Vyznávám, že moc hříchu ve mně je zlomena. Rozhoduji 
se úplně se podřídit Bohu a vzepřít se Ďáblu, který ode mě musí utéct.   
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