
90. Proč Bůh dovolil holokaust? 

Dobrý večer,

Pane Hodanko, mám jenom jednu otazku - proč některý národnosti trpí víc, než ostatní. Když si 
připomínám tragedie Holokosta, tak nerozumím, proč Bůh to dovolil? To je neskutečná věc. Pěkný 
večer.

S pozdravem, L.

Dobrý večer,

To je samozřejmě těžká otázka. Ať už byly důvody Boha jakékoliv, jedno je jisté - ukázalo to až 
na jakou úroveň člověk poklesne, když se hodně vzálí od Boha. Už to není člověk, ale bestie, která  
podněcovaná Satanem prolévá krev jiných lidí. To je jeden extrém.

Druhý extrém je dobrovolné nelidské útrpení a smrt Ježíše Krista za hříchy všech lidí na kříži. 
On zemřel za oběti i vrahy, lháře, podvodníky atd.  a vstal z mrtvých. Ten, kdo lituje svých hříchů a 
změní svůj život podle Ježíšových slov, v Něm nalezne svého Mesiáše, Spasitele, který jej zachrání 
před trestem za jeho vlastní hříchy.

Na otázku, proč člověk trpí, se snažil nalézt odpověď už biblický Job. Nechápal, proč zemřeli 
všechny jeho děti, přišel o všechen majetek, byl postižen bolestivou nemocí, jeho manželka jej zavrhla 
a jeho přátele se otočili k němu zády. Odpověď na svou otázku sice nenalezl, ale spokojil se s tím, že 
odpověď zná Bůh a vložil svou důvěru v Boha.

Příkladem velké důvěry v Boha, jsou biblické postavy Hebrejských a Řeckých Písmech Bible, 
např. Noe, Abrahám, Josef, Mojžíš, Jozue, David, Daniel, Šadrak, Mešak, Abed-nego, Ježíš, apoštol 
Pavel, apoštol Jan.

Přečtěte  si  o  nich  v   Bibli.  S  výjimkou  Noeho  a  Abraháma,  jsou  všichni  další  zmíněni 
příslušníky Vašeho národa. Přečtěte si jejich slova, co Vám oni řeknou o Bohu, kterému oni sloužili.

Žalmy 23:1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl 
mě potěšují.

5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se 
budu vracet do nejdelších časů.



Když se spokojíte  s  tím,  že odpověď zná Bůh a vložíte  svou důvěru v Boha, budete moci 
příjmout i Jeho utrpení na kříži, jako oběť za Vaše hříchy a smířit se tak s Bohem, který si nepřeje nic  
více, než Vás zachránit.

S pozdravem

Robert Hodanko


