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„Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let
a „tisíc let jako jeden den“. Pán neotálí splnit, co zaslíbil, jak si to někteří vykládají, nýbrž má
s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli
k pokání. Den Páně přijde jako přichází zloděj…“
(2Pt 3,8-13)
K tématu dnešního textu se vážou mé osobní vzpomínky. V mateřském sboru na Hrádku byla
na čelní stěně v modlitebně krátká věta z Bible. Bylo to v polštině „Zaiste przyjdę rychƚo“,
česky „Jistě přijdu brzy“. Jsou to poslední slova Bible, knihy Zjevení. Pod tímto veršem jsem
sedával, měl ho často před očima, ale přiznám se, že mě nějak zvlášť nedojímal… O příchodu
Pána Ježíše Krista, který tato slova řekl, často mluvil z kazatelny můj dědeček. Od něho jsem
taky mnohokrát slyšel, jak by si moc přál, aby se dožil slavného Kristova příchodu. Věděl
jsem, jak to bylo pro něho důležité! Byl křesťanem, na kterém bylo vidět, že čeká, vyhlíží a
těší se na příchod svého Pána. Tehdy mi to přišlo trochu přehnané. Ale později jsem zjistil,
jak byl dědečkův postoj biblicky moudrý a zdravý, když pevně věřil, že Pán přijde, a podle
toho žil. Když dědeček ve 92 letech umíral, umíral s pokojem v srdci. Moc si přál, aby se mohl
spolu s ostatními dožít druhého příchodu Páně. Ale když se mu to nesplnilo, nebyl tím ani
zklamán ani znepokojen. Věřil, že odchází k Pánu. Ne všichni křesťané to tak uměli
přijmout…Podle 2Pt nebo 1Te s tím měli věřící problémy už v 1.stol. Určitě existují v Bibli
jednodušší texty než je náš oddíl. Na druhou stranu je pro mě tento oddíl výzvou, protože
patří k nejzáhadnějším místům NZa. Chci se dnes s vámi podělit o jeho poselství.
1. Druhý příchod Ježíše Krista
Pán Ježíš mluvil od začátku svého působení o tom, že se v něm přiblížilo Boží království, že
v Jeho slovech a činech přichází Bůh se svými dary. Také ukazoval před sebe, do budoucnosti
a zdůrazňoval, že Boží příběh se světem pokračuje a směřuje ke svému cíli. Tím cílem bude
chvíle, kdy se On, Ježíš jako Pán a Král, ve svém slavném příchodu ujme vlády nad světem.
O svém příchodu mluvil v obrazech a často ho spojoval se soudem nad světem. Když pak
Ježíš Kristus jako vzkříšený Pán odcházel z této země do Boží slávy, slyšeli učedníci od
andělských poslů: „Muži z Galileje, tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde
právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Sk 1,11). Ještě v poslední biblické knize připomíná
Ježíš Kristus své církvi „Já jsem Alfa i Omega, ten, který jest a který byl a který přichází. Hle,
přijdu brzo.“ Proto křesťané od začátku vyhlíželi Pánův příchod a modlili se jednu
z nejstarších křesťanských modliteb „Marana tha“ – „Náš Pane přijď!“. Pevně věřili, že se
jejich Pán brzy vrátí. Očekávání Kristova slavného příchodu na tuto zem bylo mezi křesťany
v prvních generacích velmi živé a spontánní. Víra a naděje, že příchod Páně se blíží, jim
pomáhala snášet životní těžkosti i utrpení v pronásledování. Představa blízkého konce byla
tak silná, že vedla někdy k pomýlení a nedorozumění (někteří přestali pracovat) nebo jindy
ke zklamání (Jak to, že Pán stále nepřichází?!). Určitě u toho svou roli hrálo také působení
falešných učitelů, kteří pravdu o příchodu Páně zlehčovali a zpochybňovali.
2. Boží čas běží jinak
Jenže když začala umírat první křesťanská generace a slavného Kristova návratu se nedožila,

byli někteří zmateni. Do srdcí těch, kteří zůstali, se vkrádaly pochybnosti. Křesťané se ptali,
jak to Pán se svým příchodem vlastně myslel. Tak se k té Boží slavné budoucnosti upínali, tak
se těšili a toužebně čekali, a Pán (ještě) nepřišel. V této situaci autor epištoly utvrzuje
křesťany ve víře v Kristův druhý příchod a povzbuzuje je k trpělivému očekávání. Tu záhadu
kolem Jeho příchodu vysvětluje tím, že Boží hodiny jdou jinak než ty naše. Boží čas je
věčnost, náš čas sekundy, hodiny a dny. Věčný Bůh je naprosto nezávislý na čase, před Ním
je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Tím se částečně vysvětluje nedorozumění
ohledně příchodu Páně. Pán mluví o tom, že přijde brzo a křesťanům připadá období 1
generace nekonečné! Z Ježíšových úst slyšíme, že Jeho příchod je blízko, a ap. Petr
vysvětluje, že jeho zpoždění je vlastně výhodné. Není to proto, že by Pán byl nerozhodný.
Odklad Jeho příchodu má pastorační a misijní důvody. Pán nepřichází proto, že chce dát
příležitost k návratu těm, kteří od Něho z různých důvodů odešli. Ježíš Kristus otálí se svým
příchodem proto, aby dal šanci k rozhodnutí pro Něho dalším lidem, nevěřícím, hledajícím…
3. Slavné Boží úmysly
Chci si dnes spolu s vámi připomenout, že poselství o druhém, slavném příchodu Ježíše Krista
je stále aktuální. Je to součást evangelia a nová perspektiva pro náš život. Všechno, co se
stalo v Ježíši Kristu, v Jeho smrti a vzkříšení, se stalo kvůli tomu, aby naše vyhlídky nekončily
na Olšanech nebo ve strašnickém krematoriu, nýbrž směřovaly do Boží slávy a Kristovy
slavné blízkosti. Poselství o příchodu Ježíše Krista potřebujeme nově slyšet proto, abychom
se probudili a uvědomili si, jak jsme zahleděni do sebe, soustředěni na své plány a zabydleni
v tomto světě! Výhled ke Kristovu druhému příchodu nám pomáhá uprostřed každodenních
starostí i zápasů zvednout hlavu, naplňuje nás pokojem a radostí a učí nás vidět budoucnost
v těch správných barvách pokoje a naděje. Ježíšův slib „Hle, přijdu brzo“ se jednou v Božím
čase naplní. Co se bude dít a jak to bude vypadat, nevíme. Víme ovšem, že se to bude týkat
nejen věřících, ale celého lidstva. Bude se to týkat nejen lidí, ale celého stvoření a celého
vesmíru. Ve století jaderných arzenálů plných hlavic s nepředstavitelnou ničivou silou a
v situaci napětí na různých místech světa víme, že stačí málo, aby se hrozivé obrazy
prvokřesťanského dopisu staly realitou. K tomu, aby „nebesa s rachotem zanikla a vesmír se
žárem roztavil“, chybí krůček…. Jenže osudy světa a lidstva nejsou v rukou mocných, nýbrž
v rukou toho Nejmocnějšího: Boha, Stvořitele, Zachránce i Soudce. A On pro lidstvo připravil
jiný scénář než jsou scénáře katastrofických filmů jako „Den poté…“ nebo jemu podobné!
Ano, Kristův druhý příchod se bude týkat nejen národů, ale také stvoření a vesmíru. Náš Pán
přijde, aby proměnil staré na nové, aby nastolil vládu spravedlnosti, pokoje, práva a radosti.
Podle proroctví knihy Izajášovy bude obnoven rajský soulad mezi vším stvořením. „Vlk bude
pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a
malý hoch je bude vodit….Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu, na celé mé svaté hoře,
neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře“ (Iz 11,6.7.9) - To je výhled
plný naděje! Nechme se jím nově pozvat do Ježíšovy blízkosti a spojme svůj život a svou
budoucnost s Tím, kdo za nás obětoval život, abychom mohli žít život věčný. K němu patří
také víra v Pánův slavný příchod. Vyhlížejme radostně tuto událost, využijme darovaný Boží
čas a žijme ze síly Boží lásky, milosti a neotřesitelné naděje! AMEN.
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