
62. Jaké je poučení z přírodních a jiných katastrof?

Poučení první: Člověk nemá svůj život ve své moci:

Lukáš 13:1  V tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich 
oběťmi. 
2 Ježíš jim tedy odpověděl: "Myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni [ostatní] Galilejci, že se 
jim to stalo? 
3 Říkám vám, [že] ne. A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. 
4 Anebo těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je - myslíte si, že byli větší viníci než všichni lidé 
bydlící v Jeruzalémě? 
5 Říkám vám, [že] ne. A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni."   (NBK)

Poučení druhé: Nikdo nezná dne a hodiny, kdy skončí jeho život:

Lukáš 12:15 A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není 
jeho život zajištěn tím, co má."
16 Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.
17 Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?'
18  Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní 
zásoby
19 a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'
20 Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'
21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem." (EB)

Poučení třetí: Život člověka je jako pára nad hrncem. Je tady jen na okamžik a pak zmizí:

Jakubův 4:13  A nyní  vy,  kteří  říkáte:  "Dnes nebo zítra  půjdeme do toho a toho města,  zůstaneme tam rok, 
budeme obchodovat a vydělávat" -
14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!
15 Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono."
16 Vy se však vychloubáte a chvástáte.
17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. (EB)

Poučení čtvrté: “Sociální jistoty” tohoto světa pominou: 

Lukáš 16:19 Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
20 U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
21 a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.
22 I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.
23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
24 Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží 
mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.'
25 Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho 
zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.
26  A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani 
překročit od vás k nám.'
27 Řekl: 'Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu,
28 neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.'



29 Ale Abraham mu odpověděl: 'Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!'
30 On řekl: 'Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.'
31 Řekl mu: 'Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" (EB)

Poučení páté: Jediné na čem v životě člověka záleží je to, co přetrvá i za hrob:

Kazatel 12:13 Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno 
závisí.
14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. (EB)

* * *

Jste připraveni setkat se se svým Stvořitelem? Pokud ne, přemýšlejte o tom, co Vám nabízí Bůh, abyste 
se nemuseli bát smrti:

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, 
ale měl věčný život. (NBK)
Jan 3:36  Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv.
" (NBK)
Jan 11:25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. (NBK)

Zjevení Janovo 21:1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již 
vůbec nebylo.
2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého 
ženicha.
3  A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni 
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4  a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, 
pominulo."
5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."
6  A dodal: "Již se vyplnila.  Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít  zadarmo z 
pramene vody živé.
7 Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
8  Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v 
jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." (EB)

* * *

Pokud máte zájem dozvědět se, jaká je Boží vůle v Písmu (Bibli) pro Vás, aby Vám Bůh odpustil Vaše 
hříchy a daroval Vám věčný život, obraťte se na mně. Rád Vám pomohu.
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