
Dnešní kázání – Pavel Trefný     5.12.2oo4 (2.adventní ned le)

Jsme p ipraveni na druhý Ježíš v  p íchod? (Mt 25,1-13)

(?)  T šíte  se  na  vánoce?  A  jste  na  n  už  p ipraveni? Máte  dáre ky?  Nape eno?...  Dnes  máme druhou  adventní  ned li
církevního roku. A tak je toto mé povídání takové adventní zamyšlení.  Advent = p íchod.  V církevním kalendá i  máme celkem
ty i  adventní ned le  v nichž si p ipomínáme Ježíš v  první p íchod na tuto zemi a p ipravujeme se na Jeho druhý p íchod. V ím,
že naše  váno ní  p ípravy  už jsou v plném proudu anebo brzy budou a jsou celkem dob e  m itelné.  Bu  už máme/nemáme
nape eno,  koupené dáre ky,  uklizeno, poslaná p ání...  p ípadn  doufáme že to vše do 24. prosince stihneme. Ale to, zda  jsme
p ipraveni na Ježíš v  druhý p íchod  se již m í  h e.  Rád bych se tedy spolu s vámi dnes zamyslel nad naší p ipraveností na
Ježíš v  návrat.

(?) Jsme p ipraveni? A co to v bec  znamená být p ipraven na Jeho druhý p íchod?

Na konci Matoušova evangelia nacházíme Ježíšovo ucelené vyu ování o Jeho druhém p íchodu. Ježíš reaguje na otázku a možná
obavy svých u edník  a vyu uje  je o tom, kdy to nastane, jaká budou znamení jeho druhého p íchodu a skonání v ku  (Mt 24,3).
Mluví s nimi o tom o samot  na Olivové ho e  dva dny p ed  svým uk ižováním.

Ježíš používá n kolik podobenství a jedno z nich je známé podobenství o deseti druži kách , které dnes budeme íst...

Ježíš používá u edník m  známý p íklad  z pr b hu  svatby ve starov ké  Palestin .  Poté,  co již d íve  prob hly  zásnuby a byla
uzav ena  smlouva a zaplaceno v no  za nev stu,  šel ženich obvykle p ipravit p íbytek pro svou nev stu  a ve stanovený den si p išel
nev stu  vyzvednout.  Nev sta  se  také  mezitím  p ipravovala  a  po  ženichov  p íchodu  ho  spole n  se  svými  druži kami  v
slavnostním procesí následovala na domluvené místo, kde se konala svatební hostina. Jelikož svatební slavnost trvala i n kolik dní,
mohly p ípravy ženicha zdržet a on dorazil pro nev stu  pozd ji.  Svoji hlavní myšlenku Ježíš ukazuje na druži kách.  Jejich úkolem
bylo  doprovázet  ženicha  a  nev stu  ve  slavnostním  procesí  na  svatební  hostinu  a  zá it  jim  svými  pochodn mi  na  cestu.
Pravd podobn  se jednalo o pochodn ,  kde na konci ty e  byl kus látky namo ený  do olivového oleje, které vydávají mnohem více
sv tla  než lampy. Ale i kdyby se jednalo o keramické lampy, ten podstatný rozdíl, ve kterém se ob  skupiny druži ek  lišily spo íval
v tom, jak se na p íchod ženicha p ipravily. Jedny byly rozumné a druhé pošetilé. Rozumné si vzaly navíc olej v nádobkách. a su
na p ípravu m ly  ob  skupiny druži ek  stejn  – pravd podobn  dostatek. A p esto svoji nep ipravenost zjišují pošetilé druži ky  až
v okamžiku,  kdy je ženich v  p íchod  již  blízko.  Olej  v jejich pochodních i  nádobkách  práv  dohasíná.  Rozumné se s nimi
nemohou d lit,  protože by nem ly  oleje dostatek samy pro sebe. Pošetilé tedy ješt  na poslední chvíli b ží  shán t  olej, ale je již
pozd .  Když se vracejí, svatební hostina již probíhá a dve e  jsou již zav eny.  Nepom že  jim ani úp nlivé  volání ani prosby. V
odpov  se jim dostane hrozná v ta:  „Neznám vás!“ Ježíš shrnuje celé podobenství v posledním verši: „Bd te  tedy, protože neznáte
den ani hodinu, ve kterou Syn lov ka  p ijde.“ 

Všechna podobenství se vždy snaží ilustrovat jednu hlavní myšlenku, a proto není dobré si za jednotlivé detaily podobenství snažit
dosadit konkrétní postavy a nebo p edm ty  (nap íklad  olej = dobré skutky/ Duch svatý). Hlavní myšlenka tohoto podobenství je
jasná a z ejmá,  bu te  p ipraveni  tak, aby vás druhý p íchod  Pána Ježíše nep ekvapil, protože nevíte dne ani hodiny kdy
p ijde. Hlavní otázka z dnešního textu zní: 

(?)  „Jsme na Jeho druhý p íchod p ipraveni? A jak se na n j  m žeme  p ipravit?“

1) V Ježíšov  vyu ování o Jeho druhém p íchodu nacházíme velice nekompromisní slova o kone ném  Božím soudu, na kterém již
nebude  prostor  pro smilování  nad t mi,  kte í  ne inili  pokání  v ase,  který na to m li.  A p ece  celému Ježíšovo vyu ování  o
posledních v cech  p edchází zmínka o Ježíšov  plá i  nad Jeruzalémem. Zmínka o Ježíšov  soucitu a touze shromáždit k sob
celý Izrael tak, jako kvo na  shromaž uje  ku átka  pod svá k ídla  p ed  p icházejícím nebezpe ím.  B h  nechce, aby žádný lov k
zahynul, ale aby lidé všichni došli spásy (1Tim 2,4). Proto Ježíš p išel  na zem, aby zachránil, co bylo zahynulo. P išel  proto, aby
každý, kdo se ute e  pod jeho k ídla,  byl zachrán n  p ed  p icházejícím Božím soudem, na kterém neobstojí žádná nepravost ani
nespravedlnost, a kde bude spravedliv  odsouzen každý h ích.  Pouze u n j  lze nalézt milost, odpušt ní  a nový život.

Pro  se  ženich ve  vypráv ném  podobenství  opozdil  není  známo,  pro  však  B h  vy kává  se  svým druhým p íchodem,  nám
objas uje  apoštol Petr. Je to proto, že má B h  s námi/ se sv tem...  trp livost a nep eje  si aby n kdo  zahynul, ale chce, aby všichni
dosp li  k pokání (2Pt 3,9). B h  je ochoten pose kat  a strp t  tolik zla, které se na zemi d je,  proto, aby ješt  mnozí, nebo alespo
n kte í,  mohli vejít do Jeho království. Žijeme v dob  milosti, kdy je brána do nebe otev ená... Žijeme v dob ,  kdy Ježíš p ipravuje
pro své milované p íbytky u svého Otce v nebesích, a je tam ješt  dost místa... 

Prvním p edpokladem naší p ipravenosti je to:

● Že  jsme se nechali skrze Krista smí it  s Bohem.

● Že  jsme mu dovolili, aby nás obmyl a o istil  od našich nepravostí a vin. 

● Že  pat íme do Jeho rodiny.

Jestliže ne, pak neodkládejme naše rozhodnutí na pozd jší  p íhodný dobu, až budeme starší, až si trochu užijeme života, možná
snad až na smrtelné lože. Ježíš však sv j  druhý p íchod  p ipodob uje  k dob  Noeho - také tehdy lidé hodovali, pili, ženili se,
vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu a B h  za ním zav el  dve e.  Nic nepoznali, až p išla  potopa, a to už bylo pozd ...



Ale i kdybychom opravdu zem eli  d íve,  než p ijde  Ježíš podruhé, nikdo z nás neví, kdy ho B h  k sob  povolá.  Hledejme tedy
Boha dokud je možné ho nalézt! 

2) Druhou oblastí, která souvisí s naší p ipraveností na Ježíš v  druhý p íchod je naše vytrvalost. Ježíš íká,  že ten, „kdo vytrvá až
do konce bude zachrán n “ (Mt 24,13). Mnozí dob e  za ali,  ale již h e  skon ili.  Cht l  bych zmínit Šalamouna, který je z po átku
svého života úžasným p íkladem Božího služebníka a modlitebníka. Na Boží návrh, aby si p ál  co má B h  dát, si nežádá nic pro
sebe, ale chce moudrost, aby v d l  jak spravovat Boží lid (1Kr 3,5). Vybuduje a zasv tí  Bohu nádherný chrám, který dostává
zaslíbení Boží p ítomnosti. A p esto konec jeho života není tak slavný jako za átek.  Vzal si ohromné množství žen, a n které z nich
byly i z národ  o nichž B h  Izraeli výslovn  zakázal, aby s nimi m li  co spole ného.  Bible mluví o tom, že: „jeho ženy odklonily
jeho srdce k jiným boh m,  takže jeho srdce nebylo cele p i  Hospodinu“ (1Kr 11,4). Nakonec mu Hospodin výslovn  zakazuje, aby
chodil za jinými bohy, ale Šalamoun již na osobní Boží výzvu a zákaz nedbá (1Kr 11,10). 

Naše srdce/ stará p irozenost  je zrádná a má stálou tendenci nás odvád t  od Boha. M že  to za ínat  malými v cmi,  ale nakonec
m že  být naše srdce více a více odvráceno od Boha, až již nebudeme schopni zareagovat na jeho varování. 

N kte í  z vás víte, že i m  letos v lednu tragicky zahynul bratr. Musel jsem hodn  p emýšlet o tom, zda byl m j  bratr p ipraven na
setkání s Bohem. Kdysi uv il  a stal se k es anem, ale pak jeho láska k Bohu vychladla a on dál žil jako by Boha nebylo. Nemám
jistotu, že je nyní u Boha, spoléhám jen na Boží milost a v rnost  a jsem Bohu vd ný  za to, že Honzovi dal B h  t sn  p ed  smrtí
as  k pokání. Tak doufám, že jeho srdce již nebylo tak ztvrdlé, aby to nebyl schopen u init.

Druhým p edpokladem naší p ipravenosti je tedy to:

● Že  vytrváme v našem b hu  víry a dokon íme  závod.
 Na olympiád  v Mexiku v roce 1968 reprezentoval Tanzánii v maratonském b hu  John Stephen Akhwari. V pr b hu  závodu

upadl a zranil si vážn  koleno a kotník. P estože ho cht la  odvézt sanita on se zavázaným a zkrvav lým  kolenem dopajdal
až do cíle s mnohonásobným zpožd ním  za vít zem.  Když se ho noviná i  ptali pro  pokra oval  v závod  i když byl tak
vážn  zran n,  odpov d l:  „Má zem  mne neposlala 10 000 kilometr  proto, abych za al  závod, poslali mne proto, abych jej
dokon il.“ - I nás B h  postavil na startovní áru,  abychom dokon ili  závod, ke kterému nás povolal.

● Znamená to, že jsme si v domi  naší slabosti a zrádnosti našeho srdce, a naší neschopnosti dokon it  závod vlastními silami, a
proto se každý den u íme  erpat  ze zdroj  Boží milosti a spoléháme na ni.
 Je známo o Billovi Grahamovi, že se každý den modlí: „Pane chra  mne prosím tento den od toho, abych tvé dílo, které jsi

skrze mne doposud u inil  nezni il  svým h íchem“.

● Znamená to, že jsme p ipraveni init  pokání, když nás k n mu  B h  vyzývá.
 V tom je rozdíl mezi Šalamounem a Davidem. P estože se David dopustil horších proh ešk  než Šalamoun, byl okamžit

p ipraven p iznat vinu a nést d sledky, když ho B h  obvinil.

● Znamená to, že jsme s Bohem i se sebou smí eni.

● Znamená to tedy, že v našem vztahu s Bohem nejsou v ci,  které bychom p ed  ním skrývali. 

3) T etím  sv dectvím o naší p ipravenosti na druhý Ježíš v  p íchod to, že jej vyhlížíme, o ekáváme a p ivoláváme. Jedna ze
základních modliteb první církve byla „Pane p ij “ .  Ten kdo je p ipraven  se beze strachu modlí a volá „Pane p ij !“  A Ježíš
odpovídá: „Ano, p ijdu brzo“ (Zj 22,20). 

Dlouho jsem se tuto modlitbu necht l  modlit. Protože jsem p emýšlel o svých rodi ích,  kte í  jsou nev ící  a spíše jsem se modlil:
„Pane po kej  ješt  chvilku, aby i oni mohli uv it“.  Je tomu teprve nedávno, co jsem se za al  tuto modlitbu modlit. Bylo to po
masakru v základní škole v Beslanu. Dál mne trápí, že mí rodi e  zatím Boha odmítají, ale v ím,  že je má ve svých rukou, a
doufám, že ve sv j  as  je k sob  p itáhne, ale také vím, že bude dob e,  aby Kristus p išel co nejd íve  a ukon il  vládu tmy nad tímto
sv tem.  

Kdo toužebn  o ekává  Krist v  p íchod a je p ipraven, nebude ani zahálet, ani nebude ve vypjatém o ekávání  zanedbávat b žné
životní povinnosti, ale bude dál žít, studovat, pracovat, vychovávat d ti,  odpo ívat  a plánovat dovolenou s v domím, že B h  má ve
svých rukou den a hodinu, kdy podruhé p ijde,  anebo kdy nás k sob  povolá. To že druži ky  usnuly p ed  ženichovým p íchodem
jim není nikde vytýkáno. Ud laly  to jak pošetilé, tak rozumné. Ve skute nosti  to bylo moudré, protože pot ebovaly nabrat sílu, aby
pak byly sv ží,  až p ijde ženich. Kdo je p ipraven, ten nebude p ekvapen. Nebude s bát modlit se: „Pane p ij . ..  a brzy!“

T i  otázky a výzvy, které se týkají toho - Jak je to s námi? Jsme p ipraveni?:

1) P ijali jsme Boží milost? Žijeme v ase  milosti. Nepromarn me  vstup, dokud je možno vstoupit. Tlu me,  dokud se otevírá.

2) P ijímáme Boží milost i nadále, každý den, zda v ní setrváváme? Žijme v ní a bu me  p ipraveni init  pokání, když nás k
n mu  B h  volá! Aby nám neztvrdlo srdce, tak že bychom nakonec nebyli ochotni na Boží volání zareagovat. Je d ležité, nejen
to, jak jsme závod za ali,  ale i jak ho dokon íme!

3) Jsme p ipraveni tak, že se m žeme  beze strachu modlit: „Pane p ij ?“

Kéž Vám B h  požehná svou blízkostí, a dá vám m kké  srdce, které je z „masa“ a ne z kamene. Srdce, které ho miluje a je mu
poddajné. Amen.


