
 

 

Tvoje srdce si zaslúži len to najčistejšie  
© (Daniel Lysý) 

 

Katechéza (prezentácia): 

2. slajd - Určite ste už niekedy počuli slovo čistota.  
 
Čo pre vás predstavuje čistota v bežnom živote?  
Je podľa vás potrebná?  
Kedy vieme, že je niečo čisté?  

Čistota je nevyhnutnou záležitosťou každého jedného dňa nášho života. Každý deň sa staráme 
o to, aby sme mali čisté šaty, čistý príbor, čistý tanier, čisté okuliare, čisté prostredie, v 
ktorom žijeme,... A sú veci, pre ktoré je mimoriadne dôležité, aby boli čisté napr. voda, ruky, 
oči, zuby... Bez pravidelného umývania zubov sa nám zuby pokazia, bez očistenia rúk pred 
jedlom môžeme dostať infekciu a oko – ak nie je čisté, jednoducho nefunguje. Stačí drobná 
nečistota a všetko ide bokom – oko musíme vyčistiť.  
Takisto keď sa poraníme, potrebujeme ranu vyčistiť, dať si na ňu čistý obväz. Teda čím sú 
veci pre nás dôležitejšie, tým väčšiu čistotu si vyžadujú.  

Ako je to potom s naším srdcom?  

 

3. slajd - Čistota sa týka celej tvojej osobnosti. Je to niečo, čo zasahuje celú tvoju bytosť – 
tvoje telo, tvoje srdce, tvoju myseľ, tvoje postoje, tvoj charakter, tvoj pohľad, tvoje konanie,... 
Čistota sa preto nedá vytesniť iba na oblasť sexuality. Ona v sebe zahŕňa omnoho viac.  
Predstav si teraz slovo vernosť. Určite ti napadne niečo dobré, správne a spravodlivé.  
Ale vernosť bez čistoty srdca, úmyslov, myšlienok a činov neexistuje. Vďaka tomu, že ľudia 
strácajú pojem o čistote, strácajú tiež zmysel pre vernosť, pre stálosť a spravodlivosť.  

 

4. slajd - Faktom teda je, že sme klamaní – ale to, či sa aj necháme oklamať, záleží od 
každého nás. Svet sa nás snaží presvedčiť, že naša sloboda spočíva v tom, že si môžeme robiť, 
čo chceme, že si môžeme kúpiť, čo chceme, že máme právo na všetko a že každý, kto nás 
chce obmedziť, je náš nepriateľ.  
Používa na to lacné slogany, ktorým chýba zmysel, tie, ktoré tu môžeš vidieť, ale aj iné, napr. 
„moje telo, moja voľba“, „máš právo spať s kým chceš“, „dávaj si pozor, chráň sa“,... 

 



 

 

Tento svet sa v skutočnosti bojí ľudí ako si ty. Bojí sa ľudí s potenciálom, aký máš ty. A 
najviac sa bojí ľudí, ktorí mu dokážu povedať nie, pretože oni vedia, že sloboda je ukrytá v 
ich srdci a nie v možnostiach tohto sveta. Tvoje srdce, to je tvoja pevnosť, o ktorú prebieha 
tvrdý boj. Ak dovolíš svetu, aby ho opantal, tvoja sloboda sa stane jeho otrokom a ty to 
ani nezistíš.  

Je tu však niekto, kto miluje tvoju slobodu. Niekto, kto ťa slobodného stvoril a napriek tvojim 
pádom ti slobodu vracia späť. Je to Ježiš, tvoj Boh, ktorý dal svoj život za ten tvoj.  

 

5. slajd - Čistota ti dáva slobodu, aby si videl Boha vo všetkom, čoho sa dotkol. Boh má 
obrovskú záľubu v čistom srdci, pretože práve v ňom sa rodí tá najčistejšia láska schopná sa 
nezištne dávať.  
Čistota dáva tvojmu životu radosť a chuť, pretože iba čisté srdce dokáže vidieť a radovať sa 
zo všetkého, čo je krásne a pravdivé. 

 

6. slajd – Žena a čistota 

Tvoja čistota je zdrojom krásy a sily zároveň.  Zvykne sa hovoriť, že muž má síce silu, ale 
žena má moc.  

Vo vzťahu to znamená, že ty si tá, kto určuje tempo a dynamiku vzťahu. Ty si tá, ktorá stráži 
hranice. Zapamätaj si, že muž je stvorený tak, aby ťa dobýjal. Ak sa mu dáš príliš skoro, stratí 
o teba záujem. Ak vydržíš, jeho úcta k tebe porastie a časom pochopí, že ťa miluje nielen 
kvôli zovňajšku, ale najmä kvôli tvojej duši, ktorú bude môcť postupne spoznávať. Tvoja 
vnútorná sila a zdržanlivosť sú najlepšími strážcami jeho srdca. 

 

7. slajd – Muž a čistota 

Máš na to, aby si zdolával každú prekážku. Bol si na to stvorený, ale potrebuješ sa na to 
pripraviť. Potrebuješ sa učiť zdolávať prekážky postupne, jednu za druhou. A nič ťa 
nepripraví lepšie, ako zdolávanie seba samého. V jednej piesni sa spieva od anglickej skupiny 
Delirious?, že „dokážem si podmaniť aj armádu, ale občas mám problém zvládnuť kontrolu 
nad sebou.“  Čaká ťa tvoja najväčšia životná úloha – stať sa manželom a otcom – nič nie je 
pre muža viac ako toto, žiaden akademický ani hodnostný titul sa týmto dvom nevyrovná. 
Možno si povieš, že veď stačí sa oženiť a mať deti. Ale na to, aby si bol dobrým manželom a 
otcom to nestačí. Potrebuješ začať s prípravou, a to hneď teraz. Dokonca ešte skôr, ako by si 
mal vzťah. Čím skôr začneš, tým skôr lepšie sa pripravíš. A čím lepšie sa pripravíš, tým 
väčšou oporou budeš pre svoju rodinu – pre tých, ktorí budú tými najdrahšími pre tvoj 
život.  



 

 

8. slajd – Prísť o panenstvo? A čo tak ho radšej darovať? Milovanej osobe, v správnom 
čase? 

Lolo Jones – americká atlétka, majsterka sveta v behu na 100 m;  

Leelee Sobieski – americká herečka – „Pre mňa bolo moje panenstvo tým najväčším darom, 
ktorý som mohla dať mužovi.“  

Mariah Carey  (Nick Caannon) – pozn. momentálne sú už, žiaľ, rozvedení – „Obaja máme 
podobné presvedčenie a pomyslela som si, že by to mohlo byť o to viac špeciálne, keby sme 
čakali, až kým nebudeme manželia.“  

Sarah Drew – Klinika Grace;  

Jessica Simpson – americká speváčka, herečka; 

Julianne Hough – tanečníčka - „Mať sex pred svadbou je individuálne, ale keď ste len s 
jednou osobou a čakáte, dokáže to váš vzťah posilniť. Nechcem vysvetľovať dôvody, ale keď 
poviete nie, urobíte dobré rozhodnutie.“ 

Adriana Lima – brazílska topmodelka - „Sex až po manželstve. Je to moja voľba a muži to 
musia rešpektovať. Ak to nerešpektujú, znamená to, že ma nechcú.“   

Lisa Kudrow – herečka v ser. Priatelia - „Nie je správne, že väčšina Američanov vníma ako 
hanbu, ak niekto vstúpi do manželstva neskúsený.“  

Rebecca St. James – austrálska speváčka; 

 

9. slajd – ... osobnosti, ktoré si zachovali čistotu do manželstva... 

Carrie Underwood, Mike Fisher – americká speváčka, herečka – kanadský hokejista;  

Kevin Jonas – americký hudobník, člen skupiny Jonas Borthers; 

Tim Tebow, Demi-Leigh Nel-Peters – Americký bejzbalista a hráč amerického futbalu a 
Miss Universe 2017 – Tim: „Je to o hľadaní dievčaťa, ktoré ma ľúbi kvôli mne a nie pre to, 
čo robím, alebo pre to, kým som, alebo kvôli menu. Myslím, že je to niečo, v čom budem 
musieť dôverovať Bohu. On sám mi pošle niekoho v správny čas.“ 

Andy Grammer – americký hudobník a spevák;  

Kirk Cameron – americký herec - nielenže sa rozhodol počkať so sexom do svadby, ale 
svojej manželke venoval aj prvý bozk. A posledný. Je známy tým, že odmieta hrať vo 
filmoch, kde by sa mal vášnivo bozkávať s inou ženou. 

 



 

 

Colton Dixon (Annie Coggeshall) – americký spevák - „Kdekoľvek sme predtým cestovali, 
vždy sme dostali dve hotelové izby. Chceli sme zostať v tejto oblasti čistí.“ 

Ciara a Russell Wilson – hráč amerického futbalu – „Skutočne verím, že keď sa sústredíte na 
priateľstvo, máte možnosť vybudovať si pevný základ pre vzťah. A keď viete, že ste naozaj 
skvelí priatelia a vy ste to, čo nazývame„ rovnako žartovaní “, kde zdieľate rovnaké hodnoty 
alebo rovnaký výhľad na život, to je druh nastavenia tónu.“  

 

10. slajd – Takže prečo vôbec? 

1. Čistota tvojho srdca je to najkrajšie, čo môžeš darovať svojmu manželovi, manželke.  

2. Ak si jej/mu bol/a verný/á pred svadbou, ak si zvládol/la túto výzvu, je omnoho väčšia 
pravdepodobnosť, že budeš verný/á aj v manželstve. Ak sa ti to nepodarilo, nezúfaj. Pros 
Ježiša, aby ti očistil srdce a obnovil v tebe odhodlanosť a silu vytrvať. 

3. Čistota je nevyčísliteľná hodnota, pretože určuje hodnotu tvojho srdca. A preto ťa bude 
chcieť tento svet o ňu obrať. Sú známe prípady dražby panenstva cez online agentúry. Ponuky 
sa šplhajú až do miliónových čísel. Záujemcovia priznávajú, že ich priťahuje najmä 
nevinnosť, ktorú vedia vyčítať hlavne z očí.  Ani tieto závratné cifry však nedokážu vyvážiť 
hodnotu tvojej čistoty. Ak ju niekto predal za peniaze, iba tým dokázal, ako málo si váži sám 
seba - prostitúcia.  

 

11. slajd – Ako na to? 

1. Nikdy nepodľahni pokušeniu nechať si ukradnúť čistotu. Ak sa jej zriekneš, 
neprinesie ti to radosť ani pokoj;  

2. Nikdy sa nenechaj znechutiť v boji o svoju čistotu. Ak si padol/la, vstaň a bojuj 
ďalej. Nenechaj sa oklamať myšlienkami, že bojovať ďalej už nemá zmysel – je to 
lož; 

3. Vyhýbaj sa príležitostiam k hriechu nečistoty – dávaj pozor na to, s akými ľuďmi 
tráviš čas a kde sa pohybuješ. Skúmaj svoje srdce a myšlienky. Pred tým, než sa pre 
niečo rozhodneš, sa pýtaj sám seba: „Čo to urobí s mojím srdcom?“ 

4. Ak si vo vzťahu, často trávte čas s priateľmi. Keď ste sami, strážte si vzájomné 
prejavy nehy – dovolené je len toľko, koľko by ste si dovolili pred vlastnými rodičmi;  

5. Komunikujte o všetkom, čo cítite a prežívate. Otvorená komunikácia a vzájomne 
počúvanie je výborným predpokladom pre to, aby ste zvládli všetko, čo vás čaká. 
Stanovte si jasné hranice, ktoré vám pomôžu udržať si čisté srdce;   



 

 

6. Prejavujte si vzájomnú úctu, ktorá bude konkrétne vyjadrovať, ako veľmi si toho 
druhého vážite. Láska bez úcty neexistuje;  

7. Milosrdenstvo a vzájomné odpúšťanie nech vám nikdy nechýbajú. Lebo len ten 
skutočne miluje, kto veľa odpúšťa.  

 

11. slajd – 10 rozdielov medzi chodením s chlapcom a chodením s mužom 

#1 Muž prizná svoje chyby. 
Chlapec bude hľadať výhovorky. 

#2 Muž rešpektuje tvoju čistotu. 
Chlapec dovolí, aby ho ovládala túžba. 

#3 Muž ťa rešpektuje, nech sa deje čokoľvek. 
Chlapec ťa bude uznávať, ak za to niečo dostane. 

#4 Muž spraví čokoľvek, aby sa postaral. 
Chlapec sa bude vyhovárať, prečo sa to nedá. 

#5 Muž sa pripravuje na budúcnosť. 
Chlapec žije pre moment. 

#6 Muž sí získava rešpekt tvojej rodiny. 
Chlapec sa snaží získať si obdiv od ľudí vôkol neho. 

#7 Muž si je istý svojím presvedčením. 
Chlapec mení postoje v závislosti od dievčaťa. 

#8 To čo muž povie, aj splní . 
Chlapec nasľubuje aj to, čo splniť nedokáže. 

#9 Muž využíva príležitosti, aby sa niečo nové naučil. 
Chlapec si namýšľa, že vie všetko. 

#10 Muž hľadá viac než len krásu. 
Chlapec hľadá krásu, aby sa mohol ukazovať pred druhými. 

 

 


