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Neděle 15.12.2013 – Sbor Církve bratrské v Praze 3
(3.adventní neděle)
1Te 5,1-11: „Slavný Kristův návrat“
Představte si muže v mém věku, jak sedí v kavárně, pokuřuje doutník, pochutnává si na
pařížském dortu a připijí k tomu své cappuccino. Vypadá spokojeně a zdá se, že si užívá
života i té příjemné chvíle v kavárně. Ovšem málokdo si všimne, že má pod stolem kufřík,
v něm pyžamo a hygienické potřeby, protože za půl hodiny nastupuje do nemocnice. Jde na
operaci. Navenek působí spokojeným dojmem, ale všechny ty příjemné pocity jsou zastíněny
tím, co ho čeká. Uvnitř je plný obav a nejistoty. – Jiný muž, mladý muž těžce pracuje, dře, jak
kůň a nevypadá, že by byl štěstím bez sebe. Ale tento muž ví, že za půl hodiny končí jeho
směna a pak ho čeká setkání a společný večer s přítelkyní. To, co přijde, ho motivuje a
pomáhá zvládat těžkou práci… Křesťané se v něčem podobají tomu druhému muži, který
s radostí myslí na budoucnost….
1. Advent nás vede k připravenosti
Když apoštol Pavel píše svůj 1.dopis do Soluně, v každé kapitole svého listu se nějak dotkne
tématu druhého příchodu Páně. Všude to tam je a my tušíme nebo víme, že to patří k víře, že
je to součást a základ křesťanské naděje. Pavel navazuje na Ježíšova slova a připomíná
křesťanům známý obraz: s příchodem Páně to bude, jako když přijde zloděj. Ten se nehlásí
předem, ten se objeví nečekaně. Pán Ježíš Kristus přijde také znenadání. Ovšem Jeho příchod
není pro křesťany hrozbou a neštěstím, ale skvělou zprávou a důvodem k radosti. Proti
zlodějům je třeba se zabezpečit, nainstalovat alarmy, mít všechno pod zámkem. Na příchod
našeho Pána se ovšem připravujeme jinak: jako na vzácnou návštěvu, jako na slavnost, jako
na svatbu. Těšíme se a svůj život se snažíme co nejvíce přizpůsobit tomu, co pro nás Ježíš
znamená, co odpovídá Jeho myšlení a Jeho vůli. Kdykoliv pomyslíme na Jeho příchod, rozbuší
se nám srdce a my si ve své fantazii představujeme „nepředstavitelné“. Představujeme si
NEBE, BOŽÍ SLÁVU, VĚČNOST. Máme to tak nebo ještě ne? Pokud se na Ježíšův příchod
netěšíme, je asi něco špatně. Možná jsme ještě úplně neporozuměli tomu, co máme ve víře
v Krista….
V poselství o druhém příchodu Páně nám evangelium říká, že Ukřižovaný a Vzkříšený Pán je
Pánem a Králem celého světa a vesmíru. Náš Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu přišel lidem a
světu na pomoc, přemohl síly zla a zmaru a v Ježíši Kristu se ujal nade vším vlády. Není to sice
vidět, protože z tohoto světa odešel, ale podle křesťanského vyznání „sedí na pravici Otce“ a
jednou „přijde soudit živé i mrtvé“. – Poselství o Kristově druhém příchodu nám říká, že Ježíš
Kristus je tím Vítězem a Králem, se kterým můžeme nebo dokonce musíme počítat. Boží
jednání s tímto světem ještě neskončilo. Dějiny směřují ke svému cíli a tím cílem není
vesmírná apokalypsa, nýbrž slavný příchod Krále Krista. To je výhled, kterým se křesťané
navzájem posilují a povzbuzují.
2. Advent nás učí vidět, co je důležité
Poselství o Kristově slavném návratu na tuto zem nám říká, že křesťanská víra není dobrá jen
pro pozemský život, ale směřuje k věčnosti. Křesťanství a Kristova církev má před sebou
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slavnou budoucnost. Jako Ježíšovi učedníci si to připomínáme a věříme, že náš život
s Kristem nikdy neskončí, ale bude mít své pokračování a věčné naplnění v NEBI.
Toto vědomí a naděje má takovou sílu, že má vliv na naše jednání. Apoštol to křesťanům
klade na srdce a říká jim, že se mají chovat jako lidé světla, že se do jejich jednání má
promítat oddanost Kristu, naděje, kterou v Něm mají a moudrost, kterou jim Bůh dává.
Vědomí, že Ježíš Kristus je Vítězem nad hříchem a smrtí, že On je jediným Pánem a Králem,
kterému se máme klanět a kterému stojí za to sloužit, nám pomáhá vidět věci z nadhledu a
střízlivě. Křesťané už od 1.stol. věděli, že žádná říše, kromě Božího království, není věčná,
tisíciletá. Křesťané vědí, že nejsou vydáni na pospas osudu nebo silám zlého, protože věří, že
jejich život je v Božích rukou, že konečné slovo má v dějinách Ježíš Kristus. Křesťané nemají
problém s tím podřídit se vrchnosti, protože opravdovou úctu a čest prokazují jedině Bohu. –
Dokážou snášet protivenství a učí se milovat nepřátelé, protože vědí, že jejich ochráncem ve
zkouškách a utrpení je Pán. – Díky Boží milosti a Kristově příkladu se křesťané učí odpouštět,
milovat, pomáhat. Vědí, že k takovému životu je Bůh v Kristu povolal a že k takovému životu
se Bůh přiznává. Díky poselství o Kristově návratu můžeme lépe vidět, kolik je pomíjivých,
prázdných a marných věcí a které věci, hodnoty a postoje jsou nadčasové a trvalé a obstojí
před Bohem.
3. Advent nám přináší naději
Poselství o tom, že Ježíš Kristus ještě jednou přijde, je poselstvím opravdové naděje. Říká
nám, že všechno, co děláme v Kristově jménu, naše víra, náš křesťanský život, naše práce
nebo služba v církvi, není zbytečné, ale má smysl. To kromě jiného znamená, že všechno, co
je ve jménu pravdy, lásky a spravedlnosti má smysl, protože je v duchu Božího jednání.
Když se díváme za sebe do minulosti, nenajdeme tam už nevyřešené věci a nevyrovnané
účty, protože Ježíš Kristus vzal všechnu tíhu mé minulosti na sebe. Když se díváme do
budoucnosti, nevíme sice, co přijde, ale víme, KDO přijde. Budoucnost před námi nás neděsí,
protože věříme, že jejím Pánem je Ukřižovaný a Vzkříšený Ježíš Kristus. S tímto vědomím a
s odevzdáním do Božích rukou můžeme prožívat také svou přítomnost: ať přijde radost nebo
slzy, smích nebo zármutek, to všechno má v našem životě své místo i smysl, protože patříme
Tomu, který je plný lásky, milosti a dobroty, který je s námi dnes, zítra a vždycky. Poselství o
Kristově příchodu dává nový význam také našemu umírání. Smrt není koncem, ale
přechodem do Boží přítomnosti a do věčnosti. To je nepochopitelné a neslýchané!
Také ve společenství Kristovy církve prožíváme, jak naděje Kristova návratu přináší světlo,
pokoj a radost do všech našich zápasů. To, že Pán přijde, si připomínáme také u svaté Večeře
Páně. A až Ježíš Kristus přijde, pak už to nebudou kazatelé, faráři a kněží, kteří povedou sv.
Večeři Páně, ale bude to ON. Ukřižovaný, Vzkříšený a Oslavený Ježíš bude hostitelem všech a
všichni křesťané budou v Božím království oslavovat svého Zachránce Krista. Jemu patří sláva
a čest za dílo spásy – dnes i navěky! Radujme se a vyhlížejme s vírou, modlitbou, ale také ve
věrné službě Jeho slavný příchod! On určitě přijde a přijde brzy.
Bronislav Kaleta

