SMILSTVO

Prečo práve smilstvo?
Väčšia časť sveta žije v smilstve, onánii, alebo dokonca v pedofílii.
Mnohí si ani neuvedomujú, čo vlastne konajú. Niektorý z nich si hovoria veriaci, dokonca sa ani
neboja Boha a vravia, že sú kresťania. Tí by si mali byť vedomí, čo konajú. Nemali by porušovať
Božie zákony, ale ak sú skutočne veriaci mali by ísť lepším príkladom. Veľa náboženských
spoločenstiev a ich veľkých predstaviteľov žije práve v týchto hore uvedených nerestiach. Ako je to
možné, že tak žijú a nechápu závažnosť svojich prehreškov?
Smilstvo je jeden z najväčších a najťažších hriechov proti Duchu Svätému.
V 2. knihe Mojžišovej (Exodus) 20. kapitola, 14 .verš: „Nezosmilníš“ nám to potvrdzuje odkaz
Desatoro Božích prikázaní. Ďalší odkaz zo Svätého písma ohľadom smilstva je v 3. Knihe Mojžišovej
(Leviktus) 20. kapitola, 12. verš: „ Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť,
spáchali nehanebnosť; ich krv bude na nich.“
Porušenie Božieho zákona a odkazy zo Svätého písma t.j. odkazy živého Boha by sme nemali brať na
ľahkú váhu. Porušovaním zákona o smilstve dávame priestor Pánovi temna – Satanovi.
Mládež ale i starší zabúdajú na Boží zákon a tak skôr ako spečatia svoj vzťah pred Bohom
k opačnému pohlaviu, spoznajú sa intímne. Ďalší odkaz zo Svätého písma, ktorý nás naliehavo
upozorňuje na dôsledky nesprávneho konania 1. List Korinťanom 6. kapitola, 18. -19. verš: „Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého sa človek
dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrám
Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nepatríte sebe.“
Ľahostajnosť, biblická neinformovanosť a častokrát nezáujem rôznych náboženských spoločenstiev
a ich prívržencov, ktorí si veselo žijú v smilstve, onánii a iných špatnostiach a vravia si kresťania.
Porušovanie Božích zákonov je u nich samozrejmosťou. Takže žijú len svetským životom a nie
nábožným.
Tento Boží zákon a jeho porušovanie má veľké následky. Veľký Boh na to poukazuje s hnevom 1. List Solúnčanom 4. kapitola, 3. – 8. verš: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie, aby ste sa
zdržiavali smilstva, aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a úcte. A nie v náruživej
žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Aby nik v tejto veci nevybočil z medzí
a nepodvádzal svojho brata. Lebo Pán sa za to všetkým pomstí ako sme už povedali a dosvedčili.
Veď vás Boh nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto tým pohŕda, nepohŕda človekom, ale
Bohom, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.“
List Efezanom 5. kapitola, 3. verš: „Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani
nespomenú medzi vami“.
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Verím a prosím živého Boha, aby ľudia, ktorí sa utiekajú k Bohu pochopili závažnosť porušovania
Božieho zákona o smilstve.
Ďalšie varovanie zo Svätého písma je List Efezanom 5. kapitola, 5. verš: „Lebo uvedomte si
a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec čo je modloslužobník nemá dedičstvo
v Kristovom a Božom kráľovstve.“
Ďalšou skrytou formou smilstva je onanovanie. Kde vznikol tento názov? K tomu nás znova
približuje odkaz zo Svätého písma 1. Kniha Mojžišova (Genezis) 38. kapitola, 8.- 10. verš.
Možno budú niektorí prekvapení, že onanovanie je v skutočnosti cudzoložstvo. O tom nás
presvedčuje a pojednáva aj sám Pán Ježiš: Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, 28. verš: „No ja
vám vravím, kto hľadí na ženu žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“
Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, 30. verš: „Ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju
a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje
telo do pekla.“
Veľmi závažným smilstvom je manželská nevera. Veľký Pán Ježiš, v novom zákone Svätého písma
poukazuje a radí, ako sa máme správať v manželskom súžití.
Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, 32. verš: „Každý, kto prepustí svoju manželku okrem prípadu
smilstva vystavuje ju cudzoložstvu a kto si zoberie prepustenú ženu cudzoloží.“
Sväté písmo, odkaz živého Boha nám ponúka ďalší veľký odkaz pre manželský zväzok.
List Hebrejom 13. kapitola 4. verš: „Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko
nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť, sám Boh.“
List Rimanom 7. kapitola 2. -3. verš: „Aj vydatú ženu viaže zákon k žijúcemu mužovi. Ak muž zomrie,
je slobodná od zákona muža. Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnica ak patrí inému mužovi.“
Tento úžasný odkaz zo Svätého písma nerešpektujú manželia alebo partneri, ktorí žijú svetským
životom, ale bohužiaľ ani členovia rôznych náboženských skupín a ich predstavitelia.
No Boh nám prikazuje niečo iné. Evanjelium podľa Matúša 19. kapitola, 6. verš: „A tak už nie sú
dvaja, ale jedno telo, čo teda Boh spojil, človek nech rozlučuje.“
Čítali sme výstižné, ale hlavne pravdivé pre niektorých poučné odkazy zo Svätého písma ako sa
máme správať v manželskom súžití. Toto sú veľké Božie odkazy, nie ľudská vôľa, v ktorej sa mnoho
náboženských spoločenstiev spolieha na ľudskú múdrosť nie na Božiu.
Ani sami členovia náboženských spoločenstiev a ich predstavitelia nedokážu ukázniť svoje telesné
schránky. A tak v smilstve, onánii, či dokonca pedofílii a iných špatnostiach sú nepekným príkladom
pre svojich nasledovníkov a stúpencov rôznych cirkví.
Vedú ľahostajnú mládež, ale aj veľkú časť ľudstva, ktorí nemajú žiadne biblické poznatky a tak
nepoznajú Božiu vôľu, ale vo veľkej miere len tú ľudskú. Neriadia sa odkazmi zo Svätého písma, ale
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skôr tradíciami a rituálmi. Ich správanie a zvrátený život je toho výsledkom. No ak sa budeme všetci
riadiť odkazmi zo Svätého písma náš intímny život a manželské súžitie bude požehnané Bohom.
Budú spokojné a šťastné manželské zväzky a nebudú rozvody. Nebudú detské oči plné sĺz
a smútku, lebo tie detské krehké dušičky najviac doplácajú na nerozumnosť ich rodičov.
Ľudia, dokedy sa necháte viesť slepými vodcami? Nebolo dosť detských sĺz, zničených ľudských
životov a manželských súžití? Myslím, že už viacerí zisťujú špatný účinok podnikateľov so slovom
Božím. Tak poďme dať konečne priestor živému Božiemu slovu, ktoré vždy bolo a je len v Svätom
písme. Prečo práve Sväté písmo, z ktorého síce citujú rôzne náboženské spoločenstvá, ale sa nim
neriadia.
Sväté písmo je kniha kníh, ktorá má pečať akú nemá žiadna iná kniha. V nej sám veľký Boh uvádza
svoju veľkú identitu –
2. List Timotejovi 3. kapitola, 16. verš: „Celé písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na karhanie, na
naprávanie a výchovu k spravodlivosti. Aby boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré
dielo.“
Sväté písmo, odkaz živého Boha vie zasahovať svojou Božou múdrosťou do každého storočia, a
obdobia. Vie odpoveď na každú našu otázku. Usmerňuje nás, poučí a radí aj pri našom
každodennom rozhodovaní. Ani náš intímny život nie je v ňom zahalený, ale o ňom pojednáva,
prikazuje a radí.
Prvý list Korinťanom 7. kapitola 3. -5. verš: „Muž nech plní povinnosti voči manželke a podobne aj
manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž. Podobne ani muž nemá moc nad
svojim telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so spoločným súhlasom, aby
ste sa mohli venovať modlitbe a opäť budete spolu, aby vás satan nepokúšal.“
Smilstvo, ten najväčší prehrešok, pre ktorý neprichádza Duch Svätý do našich telesných nádob.
Tento veľký problém my sami nevieme a nedokážeme vyriešiť. Ani žiadni vysoko postavení
náboženskí predstavitelia, ktorí nie sú vždy príkladom.
Preto bude určite múdrejšie a správnejšie ak to odovzdáme do rúk živého Boha v našich
modlitbách, prosbách, pôstoch a potom určite aj v ďakovaniach.
Veľký Svätý Boh chce naše nádoby, telesné schránky očistiť, naplniť Duchom Svätým, radcom
a tešiteľom, ktorý nám môže dať dary. Dar uzdravovať, dar reči, dar vyháňať zlých duchov a veľa
iných darov. Dokáže odstrániť veľa špatností, ktoré konáme ako je smilstvo, lakomstvo, ohováranie,
nenávisť, modloslužba a mnoho iných špatností.
Bože, veľké a sväté je tvoje meno Jahve zástupov, prosím za tento ľud. Daj sa im poznať, zošli
Ducha Svätého, tešiteľa a radcu, aby plnili tvoju vôľu a dostali tvoje požehnanie. O to prosím
prostredníctvom tvojho syna Pána Ježiša. Amen.
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