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Manželství?
Ne, to už není moderní.
Také máš takovou odpověď, když slyšíš
slovo manželství?
Statistiky moderních zemí dokládají, že přibývá stále více lidí, kteří spolu žijí „jen tak“.
Jedni to nazývají životem přítele s přítelkyní,
jiní životem na zkoušku a podobně.
Snad i ty máš pro tento způsob života své
vysvětlení a možná i svůj název. A dokonce
je možné, že se cítíš velice spokojený.
Možná, že se řídíš, tak jako jiní, jasně mluvícími statistikami. Totiž, že společný život
muže a ženy bez sňatku je tím nejmodernějším soužitím.
Nedávno jsem slyšel jednu ženu, která to vysvětlila takto: „Když se okoukáme a jeden
druhého přestane zajímat, pak se jednoduše rozejdeme a vše je v pořádku“.
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Je to tak? Je skutečně vše v pořádku?
Asi odpovíš: „A proč by nebylo? Vždyť většina lidí takto žije a mají se dobře.“
Milý čtenáři, milá čtenářko, teď bych Ti chtěl
odpovědět slovy samého Boha. Jak dobře,
že i v tak moderní době máme Bibli – Boží
slovo.
Ať už tomu věříš nebo ne, ať chceš nebo nechceš, Bůh má přece pravdu!
A co říká Bůh o manželství?
Není dobré, aby byl člověk samoten.
1. Mojžíšova kniha 2,18
Proto muž opustí svého otce i svou matku
a přilne ke své ženě a budou jedno tělo.
1. Mojžíšova kniha 2,24
Z těchto citátů Bible vidíme, že manželství je
důležitý stav, který Bůh spojuje s požehnáním.
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A přece v tom možná nevidíš důvod, proč žít
s partnerem v manželství. Bůh však mluví
dále a oznamuje nám lidem další vážné skutečnosti. Soužití muže a ženy bez manželství
je nejenom bez Božího požehnání, ale také
hříchem proti Bohu.
Každý intimní poměr mezi mužem a ženou
mimo manželství je hřích.
Možná namítneš: „Je to opravdu tak? Vždyť
dnes tímto způsobem žije tolik lidí.“
Ano, jak mnoho lidí svým mimomanželským
pohlavním životem hřeší proti Bohu!
Nechme opět citovat Boží slovo:
Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali
skrze Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží,
vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se
svým tělem ve svatosti a úctě.
1. Tesalonickým 4,2-4
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Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a
cizoložníky bude soudit Bůh.
Hebrejům 13,4
Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má
každý svou ženu a každá ať má svého muže.
1. Korintským 7,2
Bůh mluví zcela jasně a je to vážná řeč, i když
tomu možná vůbec nevěříš. Tvá nevěra Ti
však nepomůže uniknout spravedlivému
Božímu soudu. Bůh by Ti chtěl jen žehnat. Je
tu však také ďábel, který Tě chce svést jedině k tomu, abys hřešil a tím Tě strhnout
s sebou do pekla.
Jak hrozné to je! Koho poslechneš? Ďábla,
který stojí za tím domnělým moderním životem, anebo Boha, který Ti chce dát jen to
nejlepší?
Volba je na Tobě!
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Možná, že jsi se ale už dostal do takových
hříchů. Co teď?
Bůh je láska.
1. Janův 4,8
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh
na svět poslal svého Syna, toho jediného,
abychom skrze Něho měli život.
V tom je láska: ne, že my jsme si zamilovali
Boha, ale že On miloval nás a poslal svého
Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
1. Janův 4,9-10
Bůh je milostivý! Chce Ti odpustit, a to nejenom hřích, o němž se zde mluví. Chce Ti odpustit všechny hříchy, kterých ses kdy dopustil. Zlé myšlenky, zlá slova, zlé činy. Záleží
však jen a jen na Tobě. Chceš?
Pokud ano, musíš opustit svou zlou cestu,
Jemu upřímně vyznat hříchy a vírou přijmout, že obětí Pána Ježíše na kříži jsou Tvé
hříchy navždy odstraněny z Tvého života.
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Jestliže své hříchy vyznáváme, On je věrný
a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a
očistil nás od každé nepravosti.
1. Janův 1,9
Manželství?
Ano, to je ten jediný správný způsob soužití
muže a ženy.
Chceš vědět, co říká Bůh?
Čti si Bibli – Boží slovo.
Máš ještě nějaké otázky?
Můžeš nám napsat, rádi Ti odpovíme.
Na požádání Ti zašleme zdarma Nový zákon.
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