Postihol ťa nejaký „životný otras“ (nehoda, choroba a pod.)?
Človeka občas postihnú nehody, choroby a iné nepríjemné veci. Ľudia ich hodnotia
rôzne: niektorí ich možno nazvú „smolou, nešťastnou náhodou“, iní „osudom“, ďalší
„Božím trestom“. Väčšina sa však zhodne na tom, že „sa s tým nedá nič robiť“. A tak
niektorí rezignujú, iní nadávajú, rúhajú sa a podaktorí (najmä ak sú „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 pre „zábavu“ a prácu: zábava sa časom zunuje a práca unaví. 2. Je tu pamäť, a tá (ak človek netrpí ťažkou formou Alzheimerovej choroby) nedovolí naozaj zabudnúť: spomienky, čo by ste
sa im akokoľvek bránili, budú stále prichádzať a znepokojovať. 3. Okrem pamäti sú tu
niekedy trvalé následky alebo symptómy (prázdnota zo straty, bolesť telesná alebo
duševná a pod.), ktoré nemožno „odignorovať“ alebo „prehlušiť“.
Ale či je aj nejaké iné riešenie tejto situácie? Je. To si však vyžaduje zvláštny postoj
človeka k „problému“; a ten postoj závistí od toho, či človek pochopí možnú podstatu,
resp. pravú príčinu „životného otrasu“.
Pred časom som napísal jednu úvahu, ktorá bola uverejnená pod názvom „Boží
hnev a Božia výchova“ (úvaha je uvedená 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 vo svojom „Slove“ (v tom, ktoré je možné prečítať si
v Biblii a počuť pri bohoslužbách a iných 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: rodič chce dieťaťu len to najlepšie, ale ono niekedy
nedá (nereaguje) na „dobré slovo“; preto treba použiť iný výchovný prostriedok.
Iným, možno ešte názornejším príkladom môže byť snaha krotiteľa zvierat 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
človeka tragické: možno to totiž bola posledná intervencia Božieho Ducha; možno už
žiadna iná nebude nasledovať. Ak sa ukáže, že je aj tá úplne neúspešná, zostáva iba
jedno „riešenie“ – smrť, a po nej oheň gehany (pekla).
M. B. B.
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Darček pre Vás:
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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

