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Večné
zatratenie
C. H. Mackintosh

V poslednej dobe som veľa premýšľal o poslednom verši Jána 3. Zdá sa,
že mi dáva veľmi silnú odpoveď na dve z hlavných bludnich učeniach
dnešnej doby - konkrétne na zmierenie a zničenie. „Kto verí v syna, má
večný život; ale ten, kto neverí synovi, neuvidí život, ale na ňom
zostáva hnev Boží. “
Popieratelia večného zatratenia, ako vieme, sa dajú rozdeliť do dvoch
skupín, ktoré sa líšia podstatnými podrobnosťami ich učenia. Niektorí
vyznávajú presvedčenie, že nakoniec sa všetko obnoví a uvedie do
stavu večnej blaženosti. Toto sú všetci zmierovatelia. Ostatní zastávajú
názor, že všetci tí, ktorí zomrú bez Krista, bude zničení duše i tela.
S nimi je úplne koniec; hynú ako zviera.
Myslím, že so mnou súhlasie, že Ján 3:36 tieto dve fatálne chyby úplne
vyvracia. All-zmierovač je konfrontovaný s veľkým a presvedčivým
vyhlásením, že neveriaci „neuvidí život“. Úplne to vylučuje názor, že
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všetci ľudia sú navždy obnovení a zachránení. Tí, ktorí odmietnu veriť
synovi, zomrú vo svojich hriechoch a nikdy neuvidia život.
Ak by to však bolo všetko, mohol by ničiteľ povedať: „To je to, v čo
verím. Iba tí, ktorí veria v syna, budú žiť večne. Večný život je iba
v synovi; a preto všetci, ktorí zomrú mimo Krista, musia zahynúť. Duša
aj telo musia zahynúť. “
Nie je to tak, hovorí Písmo. Je skutočne pravda, že neuvidia život. Ale –
aký hrozný fakt! – „Boží hnev na neho zostáva“. Táto veta bezpochyby
poskytuje hladké vyvrátenie teórie úplného zničenia. Ak má Boží hnev
zostať na neveriaceho, je úplne nemožné, aby bývalý stratil svoju
existenciu. Akékoľvek zničenie a trvalý hnev sú nezlučiteľné. Máme iba
dve možnosti: Buď vymažeme slovo „pozostatky“ z inšpirovanej
kapitoly, alebo sa vzdáme myšlienky úplného zničenia. Nie je možné
zaznamenať oboje.
Hovorím samozrejme iba o tejto jednej pasáži v Svätých písmach.
Postačuje vyriešiť sám o sebe celý problém so zreteľom na vážnu
otázku večného zatratenia pre každú dušu, ktorá sa ohýba k Božiemu
hlasu. Ale to je všetko. Ľudia sa nechcú podrobiť učeniu a autorite
Písma. Predpokladajú, že určia, ktoré skutky sú hodné Boha a ktoré
nie. Predstavujú si, že ľudia môžu žiť v hriechu, v pošetilosti, vo vzbure
proti Bohu av odmietnutí Jeho Krista bez toho, aby boli za to
potrestaní. Predpokladajú, že ak dovolí niečo ako večné zatratenie,
nezhoduje sa s ich predstavou Boha. Predpokladajú Božie spôsoby
riadenia toho, čo by človek považoval za slabosť ľudskej vlády,
konkrétne neschopnosť potrestať zločincov.
Božie slovo je však proti nim. Hovorí o „nezmazateľnom ohni“, „červe,
ktorý nezomrie“. (Mk 9:48), „opevnenej medzery“ (Lk 16:26)
a „pretrvávajúceho hnevu“. Chcel by som sa opýtať: Čo znamenajú
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tieto slová po odsúdení každej čestnej, nestrannej osoby? Dalo by sa
povedať, že ide o obrázky. Je potrebné uznať, že „oheň“, „červ“
a „priepasť“ sú obrázky. Ale o čom sú obrázky? Sú to fotografie
niečoho krátkeho života – vecí, ktoré sa musia skončiť skôr alebo
neskôr? Nie, ale z niečoho večného! Ak je niečo večné, je to to, čo tu
opisuje Boh.
Ak odmietneme večné zatratenie, musíme poprieť všetky večné,
pretože to isté slovo sa v Slove Božom vždy používa na vyjadrenie
myšlienky nekonečnej vytrvalosti. V gréckom Novom zákone je asi
sedemdesiat miest, kde sa vyskytuje slovo „vždy“. Vzťahuje sa to
okrem iného na život veriacich, ako aj na trestanie bezbožných (Mt
25:46). Z akého dôvodu sa môže niekto odvážiť povedať, že na šiestich
alebo siedmich miestach, kde sa hovorí o treste bezbožných, toto slovo
neznamená večné, ale iba vo zvyšku? Keby Duch Svätý alebo samotný
Pán Ježiš Kristus považovali za vhodné použiť na trestanie bezbožných
iné slovo ako pre život veriaceho, mohol by som vzniesť námietku.
Ale nie; to isté slovo sa vždy používa pre to, čo, ako každý vie, je
nekonečné. Preto nie je nič nekonečné, pokiaľ nie je trest bezbožných
nekonečný. Preto by sa človek nemal zastaviť počas trvania trestu, ale
mal by tiež poprieť, že Boh je večný.
V skutočnosti musím predpokladať, že toto je skutočný základ celého
problému. Zlý nepriateľ sa chce zbaviť Božieho slova, Ducha Božieho,
Krista Božieho a samotného Boha. A tajne začína predstavovať
nedotknuteľný koniec svojej osudovej ložnej látky popieraním večného
trestu. Len čo tieto myšlienky nájdu cestu, duša urobila prvý krok na
zjazdovke, ktorá vedie k temnej priepasti popierania Božej existencie
(ateizmus).
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Môže to znieť ostro, tvrdo a extrémne, je to však moja hlboká a pevná
viera. Cítim potrebu vážne varovať všetkých našich mladých priateľov
pred nebezpečenstvom, že dovolia aj najmenšiu otázku alebo
pochybnosť o Božej pravde o večnom potrestaní bezbožných v pekle
v ich mysliach. Neveriaceho nie je možné obnoviť, pretože Biblia
hovorí: „Nevidí život“. Nemožno ho zničiť ani preto, že Biblia hovorí:
„Boží hnev na ňom zostáva“.
Oveľa lepšie, múdrejšie a bezpečnejšie by bolo, aby naši spoluobčania
unikli hnevu skôr, než aby popreli, že sa tento hnev skutočne blíži
alebo že ak príde, bude večný.
Žijeme v materialistickej dobe, v kotrej má len málo ľudi záujem
o Božie, duchovné veci. Či ale tento nezáujem má byť dôkazom toho,
že týchto veci niet? Či ozaj niet večného života, večneho zatratenia,
večneho slávy a večnej potupy? Keby neexistovali, mali by pravdu tí,
ktorí nám radia: „Jedzme, pime, lebo zajtra zomreime. Len to je naše,
čo si užijeme.” Ale Božie slovo, ktoré nemožno zrušiť, hovorí o niečom
celkom inom. Nuž pozrime sa v jeho svetle i na túto vec.
Divíme sa, že napriek týmto prehláseniam sa nájdu ešte ľudia, ktorí
neveria vo večné odsúdenie bezbožných ľudí. Podľa ich tvrdenia, slovo
večný v gréckom jazyku neznamená večne trvajúci. Aby sme ukázali
omyl týchto tvrdeni, spomienieme tu niekoľko slov, v ktorých sa
nachádza grécke aionion. Tým istým slovom označuje Svätý Duch
večné odsúdenie bezbožného i večný život veriaceho. To isté slovo
oznáčuje spasenie i vykúpenie, z ktorého sa veriaci raduje s istotou už
tu. Tým istým slovom je označený aj Boh aj Svätý Duch. Ak slovo večný
v spojení večné zatratenie neznamená večný, akú máme potom
záruku, že znamená večne trvajúci v spojeniach večný život, večné
vykúpenie a večná sláva vyvolených Božich? Kto sa opováží vybrať
jeden prípadom zo 70 a povedať: „V týchto siedmich prípadoch slovo
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aionion neznamená to, čo v ostatných?“ Také právo Boh nedal nikomu.
Ľudia mudrujú, že sa to vraj nezlučuje s Božou dobrotou
a milosrdenstvom, aby odsúdil človeka do večného zatratenia za
hriechy, ktoré spáchal za krátky čas niekoľkých rokov pozemského
života. Nám stačí, že to hovorí Biblia, ktorá zamieta ako bláznovstvo
každé ľudské mudrovanie o Božich výrokoch. Kto vsloví vážnosť slov:
„Kde ich červ nezomiera a oheň nehasne!“ (Mk 9:44) Nuž chráňme sa
mudrovania o Božom slove a radšej mu verme, aby sme ušli budúcemu
večnému Božiemu hnevu.
Biblia hovorí práve tak o večnom odsúdení hriešnika, ako i o večnom
trvani Boha a veci s Ním spojených. Vezmima si napríklad nesmrteľnosť
duše. I keď človek padol, jeho duša sa nestala smrteľnou. Duch človeka
bol, je a bude nesmrteľný. Preto bude niekde žiť (trvať) večne. Aká
vážna pravda! Mnohí ju nemajú radi, preto tvrdia, že večne odsúdenie
neexistuje. Ale nech sa nikto nemýli. Človek bude trvať večne
v spasenom alebo zatratenom stave. Kto verí v nesmrteľnosť duše,
musí veriť aj vo večné spasenie alebo odsúdenie.
Ak podľa Božieho práva nie je odplatou za hriech večné odsúdenie,
prečo potom Boh pripravil obeť tak nesmiernej cenny, aby človeka
zachránil od toho odsúdenia? Či to nemusela byť obeť Božieho Syna,
aby vykúpila hriešnika z pekelného ohňa, ak to nemal byť večný oheň?
Zomrel Kristus len preto, aby nás vyslovodil z časných následkov
hriechov? Nikdy nie! Podľa nekonečne cennej obeti poznávame hrôzu
odsúdenia. Vďaka Bohu, z toho odsúdenia je každý veriaci
vyslobodený. Ľudský rozum nestači na rozlúštene takej významnej
veci, či za niekoľko v hriechu prežitých rokov má človek trpieť večné
odsúdenie. Tá otázka bola rozriešená na kríži.
Kto tvrdí, že sa večný trest nezhoduje s Božou dobrotou, ten zabúda na
to, že táto otázka má aj druhú stránku. Musíme sa pozrieť aj na túto.
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Čo by sa stalo Božou spravodlivosťou a svätosťou, keby hriešnik, ktorý
pohrdol Božím spasením, unkiol zaslúženému trestu? Smie niekto
ignorovať Božie vlastnosti? Nikdy nie! Len všetky spolu tvoria Boží
charakter. Kristus na kríži ich uviedol všetky v dokonalý súlad. Tam Boh
zjavil svoju dokonalú lásku k hriešnikovi a svoj dokonalý hnev voči jeho
hriechu.
Čo sa má stať s človekom, ktorý zavrhol záchranu, ktorú mu Boh
pripravil v Kristu? Niektorí tvrdia, že človek zahynie ako zviera a je po
všetkom. Písmo nám ale hovorí niečo iné. „Hospodin vdýchol do jeho
nozdier dych života a človek sa stal živou dušou“ (1M 2:7). Zmenil Boh
tento stav? V celej Biblii niet ani stopa po zničení (anihilácii). Len sa
pozastavme pri slove večnosť, Dovoľme mu pôsobiť na naše svedomie.
Kto toto urobí, ten sa nezbaví vedomia, že bude večne žiť – trvať. Čo sa
stane s hriechom, o ktorom vieme, že nesmie byť v Božej prítomnosti?
Boh a hriech sú dva nezlučiteľné pojmy. Boh je dobrý, ale aj svätý.
Medzi Jeho svätosťou a naším hriechom je nekonečná priepasť. Z toho
je jasné, že tí, ktorí zomreli vo svojich hriechoch, ponesú večné
následky tohto svojho činu.
Preto uvažujme vážne o tejto pravde a nedajme sa mýliť chytrákmi.
Večný je večný či po hebrejsky, či po grécky, latinsky alebo slovensky.
V žiadnom jazyku večnosť neznamená časnosť. Namiesto spoliehania
sa na ľudské mudrovanie, nech sa každý spoľahne na Kristovu obeť za
svoje hriechy a potom sa nemusí báť hrôzy večného odsúdenia. Boh
chce, aby všetci ľudia boli spasení. Príde ale čas, keď budú dvere
milosti zatvorené. Potom sa všetci neveriaci presvedčia, že trest za
neodpustené hriechy bude večné zatratenie.
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