BOŽÍ HNEV A BOŽIA VÝCHOVA*)
Ako je to s bezbožníkmi a s veriacimi?
Naozaj sa tým prvým „vedie lepšie“?
Biblické citáty:
Kto verí v Syna (v Ježiša Krista) má večný život. Kto však neposlúcha Syna, nedosiahne (večný) život, ale stíha ho Boží hnev (J 3,36).
Hnev Boží prichádza z neba proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí touto
svojou neprávosťou prekážajú pravde, hoci to, čo je možné poznať o Bohu, je im
prístupné. Boh im to totiž odhalil. Veď Jeho neviditeľnú skutočnosť, Jeho večnú moc a
božskosť od stvorenia sveta človek môže poznať zo stvorených vecí, ak premýšľa.
A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci mohli poznať Boha, neoslavovali Ho ako
Boha, ani Mu neprejavovali vďačnosť, ale vo svojom mudrovaní upadali do prevrátenosti a ich nerozumná myseľ sa zatemnila. Vydávajú sa za múdrych, ale stali sa bláznami, keď namiesto toho, aby vzdávali úctu večnému Bohu, oslavujú vlastné diela –
ľudské obrazy človeka a zvierat.
Preto pre ich nečistú žiadostivosť Boh ich ponechal napospas tejto nečistote; a tak
si sami zneucťujú vlastné telá.
Božiu pravdu vymenili za lož, preukazujú úctu a slúžia stvoreným veciam, a nie
Stvoriteľovi, ktorý jediný je požehnaný naveky.
Preto ich Boh vydal napospas ich vlastným hanebným vášňam. Ich ženy zamenili
prirodzený styk za neprirodzený; aj muži namiesto prirodzeného styku so ženou,
zahoreli vášňou jeden po druhom: muži s mužmi páchajú nehanebnosti, a tak sami na
vlastnom tele znášajú trest za svoju zvrátenosť.
Pretože odmietli uznať Boha, On ich ponechal napospas ich skazenému rozumu,
aby robili, čo nie je správne. A tak ich život je plný neprávosti, smilstva, zloby, chamtivosti, zla, zlomyseľnosti, závisti, svárov, klamstiev, vrážd. Ohovárajú, klebetia, povyšujú a vychvaľujú sa, sú pyšní, vymýšľajú zlé veci, nenávidia Boha, nectia si rodičov.
Sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní.
Musia vedieť, že podľa Božích ustanovení za toto všetko si zasluhujú smrť, a predsa to robia; dokonca iných k tomu zvádzajú. (Rim 1,18-32 – voľný preklad).
(Kresťania, vy) teda umŕtvujte to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť, ktorá je modloslužbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev (Kol 3,5-6).
Ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh, plný lásky a milosti zjavenej v Ježišovi Kristu, vám dá večnú radosť, zdokonalí vás, utvrdí, posilní a postaví na pevný
základ (1P 5,10 – voľný preklad).
Koho Pán miluje, toho prísne vychováva... Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne?
Ak by ste boli bez takejto výchovy, boli by ste ako nemanželské deti, a nie synovia.
On (Boh) nás karhá pre náš osoh, aby sme mali účasť na Jeho svätosti. Pravdaže,
nijaká prísna výchova v tej chvíli nezdá sa príjemnou, radostnou, ale trpkou: neskôr
však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí boli ňou vycvičení. (Žid 12,68.10-11–- voľný preklad).

Záujemcov o túto a príbuzné témy odkazujem na svoje knihy, najmä „Fakty a úvahy
O VIERE…“ a „Malý príspevok… k… SEMPER REFORMANDA“. Informácie o nich nájdete na tejto webovej stránke (na stranách CENNÍK a ANOTÁCIE).
*)
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Poznámky k uvedeným biblickým textom:
Keď čítame v liste apoštola Pavla rímskym kresťanom vyrátané plody skazeného
rozumu, nečistých žiadostivostí, hanebných vášní bezbožníkov, možno máme dojem,
ako by to náš súčasník opisoval obraz dnešného sveta: nespravodlivosť, smilstvo,
sexuálne zvrátenosti, zloba, násilie, sváry, vraždy, chamtivosť, klamstvá (podvody),
nedostatok lásky a milosrdenstva, pýcha, neúcta detí k rodičom, neúcta ľudí k Bohu.
Týmto všetkým bývajú preplnené masovokomunikačné prostriedky i tzv. umenie, taký
je život spoločnosti, taký je dnešný svet.
Mnohým sa možno chce zvolať: Prečo to Boh dovolí? Prečo mlčí? Prečo nepotrestá páchateľov zla? Napríklad neúspechmi, katastrofami, chorobami a inými vecami,
ktoré sa nám – ľuďom zdajú byť vhodnými na potrestanie zla.
Ak však čítame pozorne Božie Slovo a ak pozorujeme ako Boh koná, musíme vidieť, že nenecháva zlo a bezbožnosť bez trestu. Naopak, ovocie Jeho hnevu je oveľa
trpkejšie ako tresty, ktoré možno „navrhujeme“ my. Totiž samotná skutočnosť, že sa
tie veci, to zlo, tie nehanebnosti dejú – to samo osebe je dôkazom toho, že Boh nemlčí. Boh sa hnevá a vo svojom hneve posiela na bezbožníkov, na páchateľov zla ten
najväčší trest: ponecháva ich napospas ich vlastnému skazenému rozumu, ich vlastným žiadostiam a vášniam. Hriech plodí hriech a páchatelia zla sa zamotávajú stále
viac do osídiel vlastných neprávostí: problémy sa zväčšujú a ich život sa im postupne
stáva „peklom“ už tu na zemi.
Naopak, svoje deti Boh vychováva, a to niekedy aj veľmi prísne. Neraz prichádzajú
osobné neúspechy, sklamania, choroby, utrpenia telesné, či duševné. Ale práve tieto
veci, hoci nepríjemné, vedia osloviť toho, kto je schopný vnímať Božie hovorenie a
konanie. Boh niekedy hovorí k svojim deťom šeptom, na niekoho však musí hlasno
zavolať a tým, čo sa nevie na Jeho oslovenie prebudiť, niekedy aj silno zatriasť. Ku
komu však Boh hovorí, do života koho zasahuje, na tom Mu záleží, toho miluje. Taký
človek má nádej. A ak voči Božej intervencii nezostane hluchým, má otvorenú cestu
k Bohu, do Jeho pokoja i do Jeho Kráľovstva.
Najhoršie zo všetkého je, keď Boh vo svojom hneve prestane hovoriť, keď prestane
intervenovať do života človeka, keď ho ponechá napospas jeho nemúdremu rozumu
a jeho zhubným vášniam.
Takto sa teda najčastejšie prejavuje Boží hnev a Jeho výchova v časnom živote
človeka. Avšak to najdôležitejšie – definitívne zúčtovanie, konečný trest alebo odmena – to sa týka života večného. Prečítajme si znova, čo o tom hovorí Božie Slovo
v uvedených biblických textoch:
Kto verí v Syna (v Ježiša Krista), má večný život. Kto však neposlúcha Syna, nedosiahne večný život... (J 3,36). Ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh...
vám dá večnú radosť... (1P 5,10).
Boh vo svojej dobrote a milosti ponúkol človeku pomoc, dal mu šancu dostať sa zo
satanovho otroctva, z izolácie od Boha, zo smrteľného nebezpečenstva, v ktorom sa
ocitol pre hriech. A dal mu aj presné pokyny ako sa môže tejto jedinečnej šance chopiť. Ale dal mu, pravdaže, aj slobodnú vôľu – možnosť vybrať si, rozhodnúť sa, či prijme túto ponúknutú pomoc alebo nie, možnosť rozhodnúť sa pre večný život a Božiu
otcovskú lásku, ochranu, starostlivosť a výchovu – alebo pre smrť a Boží hnev.
Ako sa rozhodneš Ty?

Aj teba postihol v živote nejaký „otras“?
Človeka občas postihnú nehody, choroby a iné nepríjemné veci. Ľudia ich hodnotia
rôzne: niektorí ich možno označia ako „smolu, nešťastnú náhodu“, iní ako „osud“,
ďalší ako „Boží trest“. Väčšinou sa však zhodujú v tom, že „sa s tým nedá nič robiť“.
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A tak niektorí rezignujú, iní nadávajú, rúhajú sa a podaktorí (najmä ak sú k tomu psychicky disponovaní) upadajú do depresie. Aby k tomu nedošlo, radia niekedy známi,
priatelia, ale aj „odborníci“ – psychológovia „čím skôr zabudnúť“: snažiť sa na vec
nemyslieť, poprípade hľadať „rozptýlenie a zabudnutie“ v zábave či práci.
No takého „vysporiadanie sa“ s nehodou alebo chorobou nefunguje; a ak, tak iba
prechodne, krátkodobo. Pretože: 1. Človek nemôže žiť trvalo iba „v zábave“ a práci:
musí si aj odpočinúť (zábava sa časom zunuje a práca unaví). 2. Človek má pamäť
(ak len netrpí napr. ťažkou formou Alzheimerovej choroby), a tak spomienky, čo by sa
im akokoľvek bránil, budú stále prichádzať a znepokojovať. 3. Niekedy zostanú aj
trvalé následky (bolesť, strata a pod.), ktoré jednoducho nemožno „odignorovať“.
Ale je aj nejaké iné riešenie?
Pred časom som napísal jedu úvahu pod názvom „Boží hnev a Božia výchova“
(úvaha je uverejnená aj v mojej knihe „Fakty a úvahy O VIERE…“). Sú v nej aj tieto
vety:

„…svoje deti Boh vychováva, a to niekedy aj veľmi prísne. Neraz prichádzajú
osobné neúspechy, sklamania, choroby, utrpenia telesné, či duševné. Ale práve tieto
veci, hoci nepríjemné, vedia osloviť toho, kto je schopný vnímať Božie hovorenie a
konanie. Boh niekedy hovorí k svojim deťom šeptom, na niekoho však musí hlasno
zavolať a tým, čo sa nevie na Jeho oslovenie prebudiť, niekedy aj silno zatriasť. Ku
komu však Boh hovorí, do života koho zasahuje, na tom Mu záleží, toho miluje.
Taký človek má nádej… Najhoršie zo všetkého je, keď už Boh vo svojom hneve
prestane hovoriť, keď prestane intervenovať do života človeka…“
Takto tieto veci chápu kresťania. K takémuto postoju ich vedie nielen viera, ale aj
empíria: v minulosti i súčasnosti mnohí ľudia vyskúšali vo vlastnom živote (alebo na
početných príkladoch z ich okolia), že to „takto naozaj funguje“.
Boh hovorí k človeku hlavne svojím „Slovom“ (tým, čo je napísané v Biblii a čo je
možné počuť pri bohoslužbách a iných podobných príležitostiach). Ale ak človek
tomuto Slovu nerozumie, alebo sa mu vyhýba (uteká pred ním), potom vlastne Bohu
ani nič iné nezostáva, ako „silno zatriasť“ takýmto človekom. Boh je v podstate v podobnej situácii ako človek, ktorý vychováva dieťa, ktoré nereaguje na „dobré slovo“.
Iným, možno ešte názornejším príkladom môže byť snaha krotiteľa naučiť svojho „zverenca“ niečo užitočné. Pokiaľ cvičenie trvá (a toto cvičenie pre zviera celkom isto nie je príjemné),
je nádej; ak sa však ukáže, že to k ničomu nevedie, potom sa s výcvikom prestane. Zviera to
môže pociťovať ako istú úľavu; netuší totiž, že výcvik prestal iba preto, že sa jeho pán rozhodol pre „iné riešenie“ (tým je obyčajne smrtiaca injekcia veterinára a napokon oheň kafilérie).

Úprimne želám každému, aby zbystril pozornosť, už keď Boh k nemu šeptá, aby
pozorne počúval, keď k nemu hovorí, a aby sa zobudil (zo svojho duchovného spánku), keď ním zatrasie. Lebo zostať spať aj po tomto Božom „pokuse“ môže byť pre
neho tragické: možno to totiž bola posledná intervencia Božieho Ducha; možno už
žiadna iná nebude nasledovať. Ak sa ukáže, že je aj tá neúspešná, zostáva iba smrť
a oheň gehany.
M. B. B.
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Darček pre Vás:
D
Deessiiaattkkyy ppuubblliikkáácciiíí zzaaddaarrm
moo
Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť
a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články,
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby
„mimoknižné publikácie“ (v sekcii „Prejsť na:“) na webstránke:
www.knihy-benjan.sk
Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi)
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete,
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne
melódie.
Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH,
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk)
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky).
(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu uvedenú
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk ).
So srdečným pozdravom
MBKB
mb@knihy-benjan.sk

