
Učednictví v sexuální 
oblasti

Prolomit ticho



Jestli je Ježíš Pánem

Jděte ke všem 
národům, získávejte 

mi učedníky, křtěte ve 
jméno Otce i Syna 

i Ducha svatého a učte 
je zachovávat všecko, 
co jsem vám přikázal.

Váš intimní život je toho součástí



Kdo potřebuje pomoc?
1. Mladí singles

2. Rodiče 

3. Muži

4. Ženy

5. Manželé

6. Ti, kdo prožili sexuální zneužití

7. Ti, kdo mají nejasnosti ohledně svého genderu a sexuální 
orientace. 



Proč se o tom nemluví? 
1. Nejsme kvalifikovaní mluvit o intimních věcech. 

2. Může to být nevhodné.

3. Může to být zahanbující.

4. Nevím, co říct.

5. Nebudu schopen odpovědět na otázky.

6. Možná otázky ohledně intimních věcí nemají 
souvislost se skutečnými věcmi. 



Valiant Man
Obnova a posílení morální 
a duchovní integrity mužů.



1. Tesalonickým 4,3–4

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se 
zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se 
svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé 
chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.



Současná realita
• % uživatelů internetu sleduje porno?

• % dětí je vystaveno pornu?

• Světově nejvyhledávanější stránka 32 milionů /měsíčně

• AAML (American Academy of Matrimonial Lawyers) studie 
ukazuje, že 56% partnerů hovoří o tom, že závislost na 
internetovém pornu zničilo jejich vztah. 



Proč je mužská sexualita tak problematická?

• Nastavení mužského mozku
• Testosteron
• Sexuální přitažlivost u mužů je vytrvalá
• Vliv světských standardů a hodnot
• Vliv pornografie 
• Dopad sexuality na důstojnost a integritu
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Q 2:  Jak silně pociťujete potřebu větší kontroly 
nad vašimi sexuálními touhami? 
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Q19:  Do jaké míry jste nespokojeni sami se sebou v oblasti 
ovládání své sexuality?

(2 a více = 76 %) (3 a více = 64 %)



Kritické oblasti pro muže
(Archibald Hart – The Sexual Man)

1. Muži o sexu nemluví, oni o něm vtipkují. 

2. Dokonce „dobří“ muži se ptají:  „Jsem normální?“

3. Normální muži cítí pocit hluboké viny v oblasti své 
sexuality a sexuální přitažlivosti. 

4. Každý dospívající muž se potřebuje učit, jak ovládat své 
sexuální touhy a svůj testosteron. 



Následky sledování porna
1. Dehumanizace žen

2. Nespokojenost se skutečnou ženou

3. Dopady nezávazného sexu

4. Snižující se touha po vydaném intimním vztahu

5. Sexuální fantazie – důrazné a násilné

6. Pokud žena nechce sex, je to její problém



Tři poselství, která potřebují muži slyšet

1. Je to normální, že pro muže je výzvou naučit se zvládat   
svou sexualitu. 

2. Potřebujete svou sexualitu důkladně prozkoumat 
a odhalit případné slabé stránky. 

3. Je možné, aby muž našel opět cestu ke zdravé sexualitě.



Nový pohled na mužství

Princip jehněte



Nový pohled na mužství

• Býk

• Lev

• Orel

• Muž





Book
Available

From
amazon.com



• A Vision for Manhood

• The Arena of Healing

• The Sexual Man

• The Origin, Power and Purpose of Sex

• The Cycle of Addiction

• The Understanding Man

• Retraining Your Brain

• Taking a Stand

• Guarding Your Heart

• Realistic Expectations
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