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Advent, nadûje lidstva pro budoucnost

Michal stál v ob˘vacím pokoji a zarytû hledûl na konferenãní stolek.
Poslední t˘dny pro nûj nebyly lehké. Od té doby, co vyslechl hodinovou diskusi sv˘ch dvou spolupracovníkÛ o druhém pﬁíchodu JeÏí‰e Krista, nebyl schopen myslet na nic jiného.
Jeden z nich – vydobyl si bûhem let reputaci „svatého“ – obhajoval svÛj
názor na to, jak˘m zpÛsobem se JeÏí‰ vrátí na tuto zemi, zatímco ten druh˘
– stejnû tak upﬁímn˘ kﬁesÈan – horlivû zastával protikladné uãení.
Michal byl také kﬁesÈanem, a proto byl jejich debatou vzru‰en. ProtoÏe sám
toto téma nikdy nestudoval, nemûl ve vûci jasno. Kter˘ názor je správn˘? Jeho
spolupracovníci se stejn˘m zápalem, upﬁímností a nad‰ením zastávali dva
úplnû protikladné názory. Pﬁece nebylo moÏné, aby oba mûli pravdu!
Rozhodl se, Ïe musí zjistit, jak to vlastnû je. Proto zaãal s hledáním, které
ho vedlo od vlastního kazatele pﬁes diskusi se sv˘mi dvûma spolupracovníky
aÏ k náv‰tûvû obchodu s kﬁesÈanskou literaturou.
Jist˘ ãas uÏ strávil hledáním a konzultacemi s „experty“, ale pﬁesto nebyl
o nic ménû zmaten˘ neÏ dﬁív, ba právû naopak. Povzdychl si a usadil se na
gauã.
„Michale,“ volala Dana z kuchynû, „je ti nûco?“
„No, jak se to vezme.“
Prostrãila hlavu dveﬁmi.
„Nemám klid. Jsem prostû ve slepé uliãce. Jen se na to podívej.“ Mávl
rukou smûrem ke stolku, na kterém leÏel magazín, malá kníÏka, Bible a mal˘
leták.
„No, a co?“ – dívala se nechápavû na literaturu.
Michal vstal, naklonil se nad stolkem a ukazováãkem rozãilenû píchl do
malé kníÏky.
„Prostû tomu nerozumím. Jeden autor ﬁíká o druhém pﬁíchodu jednu vûc,
a druh˘ nûco úplnû jiného. Nechápu, zda si pro mû pﬁijde BÛh pﬁed tím, neÏ
nastane to, ãemu se ﬁíká „doba trápení“, anebo aÏ po tisíciletém království
pokoje na této zemi, nebo jestli tady dokonce není v nûjaké duchovní formû uÏ
teì.“
„Proã si nezajde‰ za nûjak˘m uãitelem náboÏenství? Se sv˘mi znalostmi
ti jistû pomÛÏe.“
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JeÏí‰ se vrátí, nebo snad ne?
Michal zavrtûl nespokojenû hlavou. „Ne. Já ti ﬁeknu, co bych rád vûdûl. Za
prvé – je moÏné, aby se nûjak˘ Michal, obyãejn˘ nevzdûlanec, dozvûdûl sám
pravdu ze své Bible a nebyl ,vydán napospas‘ kaÏdému ,expertu‘, kter˘ má
u svého jména nûjak˘ titul? Za druhé – jak je moÏné, Ïe jeden chlapík s titulem
doktor teologie, kter˘ ãte Bibli, pﬁijde k jednomu názoru, a druh˘ – s tím
sam˘m titulem – kdyÏ ãte tutéÏ knihu, dojde k úplnû jinému závûru?“
„UÏ mû z toho zaãíná bolet hlava...“
„A já mám chuÈ s tím v‰ím pra‰tit!“ zlobil se Michal, „coÏpak neexistuje
nûjak˘ zpÛsob, jak by se ãlovûk mohl opravdu dozvûdût, co se stane nebo
nestane pﬁi druhém pﬁíchodu JeÏí‰e Krista a zda vÛbec k nûjakému druhému
pﬁíchodu dojde?“
Chápu, jak se asi cítí lidé v situaci, která je podobná té Michalovû. Chci
vám proto nabídnout nûkolik dobr˘ch rad pro studium Bible:
1. Pﬁedtím neÏ otevﬁete Bibli, poproste Pána Boha o vedení.
2. K textu se snaÏte pﬁistupovat bez pﬁedsudkÛ, co nejobjektivnûji, aby vás
nesvedly va‰e vlastní názory a dohady.
3. SnaÏte se dozvûdût nûco o historickém pozadí, literárním stylu a jazyku
biblické pasáÏe, kterou ãtete, a také o zpÛsobu my‰lení jejího autora.
SnaÏte se porozumût tomu, co chtûla tato slova ﬁíci lidem své doby, a pak
se snaÏte tyto my‰lenky pﬁetransformovat do souãasnosti. Je logické
vykládat Bibli doslovnû – nejde-li o pasáÏe, u nichÏ máme váÏné dÛvody
vykládat je symbolicky.
4. Jde-li o urãité biblické téma, prostudujte peãlivû v‰echny ver‰e t˘kající se
tohoto tématu – aÏ potom si utvoﬁte svÛj názor.

JeÏí‰ se vrátí, nebo snad ne?
Devût tﬁicet. Devût ãtyﬁicet pût. Deset hodin! Kde je maminka s tatínkem?
Mûl jsem hezké dûtství. Rodiãe trávili veãery s námi. Obyãejnû jsme se
usadili v ob˘váku na‰eho venkovského domu a oni nám ãetli nebo si se mnou
a m˘mi sourozenci hráli – dokud nebyl ãas jít spát.
Proto si mÛÏete pﬁedstavit, jak nám bylo, kdyÏ nás jednou nechali doma
a sami si vy‰li ven. Srdnatû jsme se s nimi rozlouãili, sledovali jsme, jak
odjíÏdûjí, a pak jsme se vrátili ke sv˘m hrám a pﬁedstírali, Ïe je v‰echno
v poﬁádku. Ze zaãátku ãas rychle ubíhal – dokud se nesetmûlo. Potom jsme
zaãali pﬁem˘‰let: Vrátí se brzy?
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JeÏí‰ se vrátí, nebo snad ne?
KaÏdou minutou na‰e obavy stoupaly. Snad se jim nûco nestalo? KdyÏ zazvonil telefon, vÏdy nás to údûsnû vystra‰ilo. Mûli jsme strach, aby se neozval
neznám˘, studen˘ hlas, kter˘ by se zeptal: „Tady poruãík Bond z policejní
stanice. Je mi líto, ale mám pro vás ‰patnou zprávu. ProtoÏe va‰e matka a otec
byli váÏnû zranûni, posíláme pro vás policejní auto, aby vás dovezlo na
náv‰tûvu do nemocnice.“ – Ne, to jsme opravdu nechtûli sly‰et.
Jaká to byla radost a úleva, kdyÏ jsme zaslechli znám˘ zvuk starého auta
a dvojí bouchnutí dveﬁí...
Biblické uãení o druhém adventu – pﬁíchodu JeÏí‰e Krista – je zcela zﬁetelné. Celá Bible ﬁíká, Ïe JeÏí‰ Kristus se znovu vrátí na tuto zemi a Ïe se tû‰í na
tuto událost. Sám BÛh touÏí po chvíli, kdy bude opût s námi, a proto vloÏil
zaslíbení o svém druhém pﬁíchodu takﬁka do kaÏdé biblické knihy, aÈ uÏ se
nachází v Nové, nebo ve Staré smlouvû.
Zﬁejmû to byl BoÏí zvyk – procházet se kaÏd˘ veãer v zahradû Eden
s Adamem a Evou. Ale kdyÏ je BÛh jednoho veãera volal, neãekali na Nûho.
Po „pádu do hﬁíchu“ se celí vydû‰ení schovali ve stínu stromÛ. KdyÏ je chvûjící se strachem na‰el, slíbil jim, Ïe i kdyÏ s ním nemohou b˘t nadále v zahradû
Eden, jednou se vrátí a zniãí jejich nepﬁítele (viz 1. MojÏí‰ova 3,15).
V kaÏdém století Ïil nûjak˘ prorok, kter˘ zvûstoval BoÏí poselství o druhém pﬁíchodu JeÏí‰e Krista.
I Job, kter˘ Ïil témûﬁ 2 000 let pﬁed Kristem, chápal tuto skuteãnost: „Já
vím, Ïe mÛj Vykupitel je Ïiv a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby
mi i kÛÏi sedﬁeli, aã zbaven masa, uzﬁím Boha, já ho uzﬁím, pro mne tu bude,
mé oãi ho uvidí, ne nûkdo cizí.“ (Job 19,25–27)
Azaf, jeden z pisatelÛ ÎalmÛ, zobrazil úÏasnou perspektivu druhého
Kristova pﬁíchodu staletí pﬁed tím, neÏ o nûm psali apo‰tolové.
„Pﬁichází BÛh ná‰ a nehodlá mlãet... Nebesa shÛry i zemi volá, povede pﬁi
se sv˘m lidem. ,ShromáÏdûte mi mé vûrné, ty, kdo pﬁijali mou smlouvu...‘“
(Îalm 50,3–5)
Pochopitelnû, hovoﬁíme-li o druhém Kristovû pﬁíchodu, musel b˘t i nûjak˘
první. BÛh pﬁi‰el na tuto zem a pﬁijal lidské tûlo. Jeho jméno je Immanuel
– BÛh s námi – JeÏí‰ – Spasitel.
KdyÏ chodil po této zemi, hovoﬁil o svém druhém pﬁíchodu tûmito slovy:
„Va‰e srdce aÈ se nechvûje úzkostí! Vûﬁíte v Boha, vûﬁte i ve mne. V domû
mého Otce je mnoho pﬁíbytkÛ; kdyby tomu tak nebylo, ﬁekl bych vám to. Jdu,
abych vám pﬁipravil místo... a opût pﬁijdu a vezmu vás k sobû, abyste i vy
byli, kde jsem já.“ (Janovo evangelium 14,1–3)
To mluví BÛh – JeÏí‰ Kristus.
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Kdy se JeÏí‰ vráti?
Mnozí se domnívají, Ïe mezi osobou Otce a Syna existuje nûjak˘ rozdíl.
Otce vidí jako nebeského Soudce, kter˘ se neustále mraãí a zapisuje kaÏdou
na‰i chybu. Mají za to, Ïe se BÛh snaÏí seslat na nás svÛj hnûv, a jen díky
JeÏí‰i, kterému se daﬁí uklidnit jeho zlobu, nás netrestá ãastûji. KvÛli této tragické a fale‰né koncepci utíkají od nesympatického Boha Otce a obracejí se
k sympatickému Bohu – JeÏí‰i.
Takov˘ rozpolcen˘ obraz o Bohu má v‰ak svÛj pÛvod v satanu. Doslova
mÛÏeme ﬁíci, Ïe to je pﬁesnû to, co si satan pﬁeje. Jeho první leÏ mûla za úãel
vloÏit malé semínko nedÛvûry do myslí lidského pokolení (1. MojÏí‰ova 3,4).
„Jsi si jistá, Ïe se na Boha mÛÏe‰ spolehnout?“ – znûla vlastnû jeho otázka,
kterou poloÏil Evû. „Myslí‰ si, Ïe je opravdu tím, za koho se vydává a Ïe má
o tebe opravdov˘ zájem? Vûﬁí‰ tomu, Ïe je opravdu takov˘, jak se ti snaÏí
namluvit?
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe vÛbec není Ïádná pravda, Ïe BÛh Otec je zlostn˘
a nepﬁíjemn˘, zatímco JeÏí‰ je vlídn˘ a milosrdn˘. BÛh Otec i JeÏí‰ Kristus
sm˘‰lejí stejnû a oba jsou „na na‰í stranû“ (viz Janovo evangelium 10, 30).
Apo‰tol Jan napsal „BÛh je láska“ (1. list JanÛv 4,8) a tak miluje svût, „Ïe
dal svého jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho vûﬁí, nezahynul, ale mûl Ïivot
vûãn˘.“ (Janovo evangelium 3,16)
Je nepopiratelné, Ïe druh˘ pﬁíchod opravdu nastane, a jak Otec, tak Syn se
tû‰í na den, kdy budou navÏdy s tûmi, kteﬁí touÏí po jejich pﬁítomnosti.

Kdy se JeÏí‰ Kristus vrátí?
Stojíte na leti‰ti, namaãkáni spolu s davem lidí za bariérou z provazÛ
a ãekáte na pﬁílet pana prezidenta, kter˘ má nav‰tívit va‰e mûsto. MoÏná je to
va‰e jediná pﬁíleÏitost, jak ho uvidût na vlastní oãi. A tak ãekáte a ãekáte,
mhouﬁíte oãi a díváte se na oblohu.
„Kdy má pﬁiletût?“ ptáte se Ïeny vedle vás.
„Nevím,“ ﬁíká, „moÏná, Ïe to schválnû z bezpeãnostních dÛvodÛ tají. Ale
podívejte se!“
Podíváte se tam, kam ukazuje její prst, a uvidíte, jak na rozjezdovou dráhu
k místu, kde jiÏ stojí starosta mûsta s pﬁedními radními, pochoduje útvar ãestné stráÏe.
„UÏ to nebude dlouho trvat,“ dodává.
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Kdy se JeÏí‰ vráti?
Najednou se k ãestné stráÏi pﬁidává dav ‰kolákÛ a okamÏitû zaãne zpívat
nûjakou nacviãenou píseÀ.
Nûkolik policejních aut nesly‰nû projede kolem vás a zastaví opodál.
Vystupují z nich policejní ‰arÏe, rukou si cloní oãi a hledí nahoru do oblak.
UÏ to nebude dlouho trvat.
A najednou ho uvidíte – stﬁíbrné letadlo na obzoru. Hukot motorÛ sly‰íte
stále silnûji. Letadlo se pﬁibliÏuje, klesá a usedá na leti‰tní plochu.
Kdy se Pán JeÏí‰ vrátí? To je velká otázka!
Nûkteﬁí kﬁesÈané ﬁíkají, Ïe se nemusíme starat o to, kdy se vrátí. Îijme tak,
jako kdyby dne‰ní den byl dnem, kdy pﬁijde.
To není ‰patná my‰lenka, to si JeÏí‰ urãitû pﬁeje. VÏdyÈ to byl on, kdo ﬁekl:
„Bdûte tedy, protoÏe neznáte den ani hodinu...“ (Matou‰ovo evangelium
25,13)
Ná‰ milující Pán ví, Ïe tento názor – b˘t „vÏdy pﬁipraven“ – aÈ je uÏ jakkoliv správn˘, nestaãí. Dobﬁe ví, Ïe pro mû je velk˘ rozdíl v tom, zda pﬁijde za
tisíc let, v pﬁí‰tím století nebo za nûkolik let.
ZároveÀ také ví, Ïe události, které budou pﬁedcházet jeho pﬁíchod, budou
tak traumatické, Ïe bychom mohli zmalomyslnût, kdybychom nebyli dopﬁedu
varováni a neznali jejich v˘znam.
Proto nám zanechal znamení – indikátory, které nám mohou naznaãit, Ïe
jeho pﬁíchod je velmi blízk˘.
Dal je sv˘m uãedníkÛm den poté, co se spolu procházeli jeruzalémsk˘m
chrámem. Dvanáct muÏÛ obdivovalo silnou a krásnou kamennou budovu,
kdyÏ je JeÏí‰ ohromil sv˘m v˘rokem:
„Vidíte toto v‰echno? Amen, pravím vám, Ïe tu nezÛstane kámen na kameni, v‰ecko bude rozmetáno.“ (Matou‰ovo evangelium 24,2)
Jistû se jim v tu chvíli podlomila kolena. Museli se pﬁekvapenû otoãit
a znovu se podívat na znamenit˘ chrám. JistûÏe nemûli pochybnosti o pravdivosti Kristov˘ch slov, vÏdyÈ byli tﬁi a pÛl roku v jeho blízkosti, a to je nauãilo
brát jeho slova váÏnû. Pﬁesto v‰ak musela b˘t jejich mysl zmatena tak stra‰livou perspektivou. Jako reportéﬁi na tiskové konferenci zaãali – hned, jak se
dostali ke slovu – s otázkami.
„KdyÏ sedûl na Olivové hoﬁe a byli sami, pﬁistoupili k nûmu uãedníci
a ﬁekli: ,Povûz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého pﬁíchodu a skonám vûku.‘ “ (Matou‰ovo evangelium 24,3)
Chápete, co se dûlo v jejich myslích? Byli tak silnû pﬁesvûdãeni o vûãné existenci jeruzalémského chrámu, Ïe nutnû pﬁedpokládali, Ïe dojde-li k jeho zniãení, bude to jistû konec svûta. Ve své mysli tyto dvû události spojili dohromady.
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Kdy se JeÏí‰ vráti?
Ale JeÏí‰ je nechtûl ve své lásce zarmoutit. Jak by asi byli zniãeni, kdyby
jim ﬁekl: „Nûkteﬁí z vás uvidí zniãení chrámu na vlastní oãi, ale k mému pﬁíchodu nedojde dﬁíve neÏ za nûkolik tisíc let.“
A tak ve zb˘vající ãásti 24. kapitoly Matou‰ova evangelia vypoãítává znamení, o která Ïádali. Nûkterá z nich se t˘kala zniãení Jeruzaléma, ale vût‰ina
se vztahovala k jeho druhému pﬁíchodu. Nûkterá se ov‰em t˘kala obou událostí.
Samotná znamení nejsou nijak pﬁíjemn˘m ãtením – pﬁesto mohou právû
dnes dát pokoj a odvahu. Podívejme se, co o nich ﬁíká sám JeÏí‰:
„Mûjte se na pozoru, aby vás nûkdo nesvedl. NeboÈ mnozí pﬁijdou v mém
jménu a budou ﬁíkat ,já jsem Mesiá‰‘ a svedou mnohé. Budete sly‰et váleãn˘
ryk a zvûsti o válkách; hleìte, abyste se nelekali. Musí to b˘t, ale to je‰tû
nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude
hlad a zemûtﬁesení na mnoha místech. Ale to v‰e bude teprve zaãátek bolestí.
Tehdy vás budou vydávat v souÏení i na smrt a v‰echny národy vás budou
nenávidût pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidût; povstanou lÏiví proroci a mnohé svedou a protoÏe se rozmÛÏe nepravost, vychladne láska mnoh˘ch. Ale kdo vytrvá aÏ do
konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém
svûtû na svûdectví v‰em národÛm, a teprve potom pﬁijde konec.:“ (Matou‰ovo
evangelium 24,4–14)
Tady to máme ãerné na bílém. Jde o ﬁadu znamení, která se táhnou pﬁes
celé vûky, aÏ „do konce“ (ver‰ 14).
A tak – jako ãestná stráÏ, ‰kolní dûti a policejní auta na leti‰ti – mají nám
tato znamení ukázat, Ïe JeÏí‰ je blízko. Podívejme se blíÏe na nûkterá z nich.

Války a zprávy o válkách
Války jsou v‰ude kolem nás. Zavﬁete oãi a pﬁedstavte si, Ïe cestujete
z Chorvatska do Bosny, ve které se bojuje, potom do Indie, ve které to neustále vﬁe, do zniãen˘ch zemí jihov˘chodní Asie – Laosu ãi KambodÏe nebo do
ãasované bomby zvané „zemû b˘valého Sovûtského svazu“.
Potom se vydejte jin˘m smûrem – pﬁes Pacifik do Stﬁední a JiÏní Ameriky,
které jsou plné problémÛ, anebo pﬁes Atlantik do Irska ãi dolÛ do jiÏní Afriky.
A pak zpût do Libye – a to uÏ jste opût na nepokojném Stﬁedním v˘chodû, kde
jsou problémy snad témûﬁ neﬁe‰itelné.
„Budete sly‰et váleãn˘ ryk a zvûsti o válkách“ – jak pravdiv˘ v˘rok!
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Kdy se JeÏí‰ vráti?

Hlad
CoÏpak dnes, v na‰em civilizovaném jednadvacátém století, s vûdomostmi,
které máme, v dobû, kdy létáme do vesmíru, „procházíme se po Mûsíci“, pouÏíváme televizní satelity a léãíme dﬁíve neléãitelné nemoci, nelze zbavit svût
hladu?
Je‰tû jsme se to nenauãili. PﬁestoÏe existují desítky velk˘ch mezinárodních
organizací a obrovské dary, které jsou dávány na tento úãel, politická chamtivost a ignorance zabraÀují tomu, aby se jídlo dostalo k trpícím a hladov˘m.
Proto kaÏd˘ rok umírají statisíce lidí hladem.

Zemûtﬁesení
Americk˘ Seattle, mûsto ve kterém Ïiji a které je vybudované na kamenné
kﬁe, bude podle pﬁedpovûdi geologÛ v nûkolika pﬁí‰tích letech otﬁeseno velk˘m zemûtﬁesením. MoÏná bych se mûl pﬁestûhovat aÏ do Montany, abych
mu unikl, protoÏe podle pﬁedpovûdí zaloÏen˘ch na seriózním zhodnocení souãasné situace se kﬁivka grafu zaznamenávajícího zemûtﬁesení za posledních
200 let ocitne brzy mimo papír. „Vnitﬁnosti“ na‰í staré planety se vÛbec neuklidÀují, ba právû naopak.

Fale‰ní proroci
„Jim Jones“ bylo obyãejné, bûÏné jméno. V dne‰ní dobû ale tato dvû slova
oznaãují údûsn˘ sebeklam, kter˘ vyvrcholil sebevraÏdou takﬁka tisícovky
AmeriãanÛ. Jim Jones tvrdil, Ïe je bÛh, ale ve skuteãnosti byl jen fale‰n˘m
prorokem, a ne posledním.

Láska vychladne
Toto je nejen koﬁen náboÏenské netolerance a kmenové nenávisti, ale také
pﬁíãina rozpadu rodin v této dobû. Jsme ‰okováni bizarními kriminálními
akty, kde rodiãe a dûti se navzájem vraÏdí; i rostoucím poãtem chlapcÛ a dûvãat, kteﬁí se smutnû – a jakoby bez Ïivota – pohybují mezi rozveden˘mi rodiãi. Ale nemusíme se dívat jenom na rodinu... Sobectví dusí lásku v‰ude kolem
nás.
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Stránka 10

Jak˘ bude JeÏí‰Ûv pﬁíchod?

Evangelium kázáno po celém svûtû
Krásná nadûje. To tady je‰tû nebylo! BÛh nebude v tûchto posledních
dnech beze svûdkÛ. Technologické zázraky dosáhly takového stupnû vyspûlosti, Ïe satelitní talíﬁe namíﬁené k obloze jsou schopné pﬁijímat vysílání, hlásající evangelium v mnoha jazycích, i v odlehl˘ch koutech zemû. JeÏí‰ovo
milosrdné poselství záchrany bude zvûstováno v‰em lidem ve v‰ech ãástech
svûta co nejrozmanitûj‰ím zpÛsobem – a Bible ﬁíká, Ïe „tehdy pﬁijde konec“.
KaÏd˘, kdo bude mít zájem sly‰et zprávu o Bohu a o ﬁe‰ení, které nám pro
na‰e Ïivoty nabízí, bude mít tu moÏnost. Îijeme v dobû, kdy se Bible pﬁekládá
do více neÏ 2 000 jazykÛ a v tolika jazycích je zvûstováno i evangelium!

Jak˘ bude JeÏí‰Ûv pﬁíchod?
Pﬁed nûkolika lety William Griffin, redaktor newyorského vydavatelství
Macmillan, sestavil knihu nazvanou „Doba konce – katalog dne soudu“. Tﬁi
sta ãtyﬁicet osm stran této knihy je doslova nahu‰tûno ilustracemi ze 16. století, obrázky New Yorku ãi fotografiemi a ãlánky pojednávajícími o konci
svûta. Kniha zaznamenává v˘roky takﬁka stovky autorÛ, kteﬁí kdy psali
o konci svûta. Je mezi nimi Augustin, Origenes, Tereza z Avily, John Donne,
William Barclay, Mary Bakerová Eddyová, Billy Graham a Hal Lindsey.
Je to úÏasná kniha, ale není o nic více jednotná neÏ literatura, která leÏela
na Michalovû stolku. Nachází se v ní to samé – mnoÏství rÛzn˘ch interpretací,
pﬁiãemÏ jen málokteré lze zharmonizovat s jasn˘mi v˘roky Bible.
Nûkteﬁí uãenci tvrdí, Ïe JeÏí‰ pﬁijde tajnû, „skrytû“. Jiní ﬁíkají, Ïe kaÏd˘
z nás se s ním setká v den své smrti. A dal‰í hlásají, Ïe je jiÏ zde. Nûkteﬁí zase
vûﬁí, Ïe jsme sami sobû Kristem, Ïe je nám dán BoÏí potenciál, a proto se
vÛbec nepotﬁebujeme zab˘vat otázkou druhého pﬁíchodu JeÏí‰e Krista.
Kdo má pravdu?
V závûreãné ãásti na‰í broÏurky zapomeneme na to, co ﬁíkají uãení muÏi,
zapomeneme na Michalovu literaturu i na katalog dne soudu. Budeme se
zab˘vat pouze pasáÏemi Bible – tím, co ﬁíká tato kniha. K na‰emu studiu
budeme pouÏívat ekumenické vydání Bible, ale pokud máte Bibli kralickou ãi
Slovo na cestu, mûjte je pﬁed sebou otevﬁené, abyste si sami mohli porovnat
zmínûné texty. Z nich se potom pokusíme dojít k závûru, co se opravdu stane,
kdyÏ pﬁijde JeÏí‰ na tuto zemi.
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Stránka 11

Jak˘ bude JeÏí‰Ûv pﬁíchod?
Bylo naãase, aby se JeÏí‰ vrátil na nebesa. Jeho uãedníci se okolo nûj shromáÏdili na kopci za Jeruzalémem. Je‰tû chvíli s nimi rozprávûl a utû‰oval je
tím, Ïe jim pﬁislíbil zvlá‰tní moc Ducha svatého.
âtûte peãlivû o tom, k ãemu potom do‰lo:
„Po tûch slovech byl pﬁed jejich zraky vzat vzhÛru a oblak jim ho zastﬁel.
A kdyÏ upﬁenû hledûli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva
muÏi v bílém rouchu a ﬁekli: ,MuÏi z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi?
Tento JeÏí‰, kter˘ byl od vás vzat do nebe, znovu pﬁijde právû tak, jak jste ho
vidûli odcházet.‘ “ (Skutky apo‰tolské 1,9–11)
Jak˘ bude zpÛsob JeÏí‰ova návratu? Tyto ver‰e nám odpovídají: „JeÏí‰ pﬁijde právû tak, jak jste ho vidûli odcházet.“ Jeho pﬁíchod bude pﬁipomínat jeho
odchod.
Jak ode‰el na nebesa?
„…pﬁed jejich zraky byl vzat vzhÛru a oblak jim ho zastﬁel.“ (ver‰ 9)
• JeÏí‰ se vrátí takov˘m zpÛsobem, jak˘m ode‰el.
„A tehdy uzﬁí Syna ãlovûka pﬁicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“
(Luká‰ovo evangelium 21,27)
Luká‰ zaznamenává, Ïe se má vrátit zpût s oblaky a lidé ho budou pozorovat, tak jak to ﬁekli andûlé. MÛÏeme tedy pﬁidat dal‰í zji‰tûní k tomu, co jsme
jiÏ zaznamenali:
• JeÏí‰Ûv pﬁíchod bude viditeln˘ (pﬁijde „v oblaku“).
Dal‰í text ﬁíká: „NeboÈ jako blesk ozáﬁí oblohu od v˘chodu aÏ na západ,
takov˘ bude pﬁíchod Syna ãlovûka.“ (Matou‰ovo evangelium 24,27)
Bl˘skání je vidût daleko ‰iroko. A v této pasáÏi je JeÏí‰Ûv pﬁíchod pﬁipodobnûn brilantnímu blesku, kter˘ ozaﬁuje oblohu od v˘chodu aÏ na západ.
Pﬁidejme tento fakt k tomu, co jiÏ známe:
• Jeho pﬁíchod bude vidût „‰iroko daleko“.
Dozvûdûli jsme se, Ïe není pochyb o tom, Ïe jeho pﬁíchod bude viditeln˘.
Budeme jej v‰ak také sly‰et?
„Zazní povel, hlas archandûla a zvuk BoÏí polnice, sám Pán sestoupí
z nebe, a ti, kdo zemﬁeli v Kristu, vstanou nejdﬁíve; potom my Ïiví, kteﬁí se
toho doãkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhÛru vstﬁíc Pánu.
A pak uÏ navÏdy budeme s Pánem.“ (1. list Tesalonick˘m 4,16.17)
Vezmeme-li tyto ver‰e tak, jak znûjí (a nemáme dÛvod, proã bychom je
nemûli takto pﬁijmout), mÛÏeme si zapsat dal‰í v˘povûì o druhém JeÏí‰ovû
pﬁíchodu:
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Stránka 12

Proã se JeÏí‰ vrátí na tuto zem?
• JeÏí‰Ûv pﬁíchod bude sly‰iteln˘.
Podle Janova evangelia 5,25 promluví sám JeÏí‰. Písmo ﬁíká „...mrtví usly‰í hlas BoÏího Syna, a kteﬁí usly‰í, budou Ïít.“ O této události je také psáno
v 1. listu Korintsk˘m 15,51.52.
Shrneme-li to, pak vidíme, Ïe JeÏí‰ se vrátí takov˘m zpÛsobem, jak˘m ode‰el, a jeho pﬁíchod bude viditeln˘ a sly‰iteln˘ „‰iroko daleko“.

Proã se JeÏí‰ vrátí na tuto zem?
Moji pozornost upoutal pronikav˘ rachot. Na velkém plátnû poblíÏ novû
otevﬁeného videoobchodu ukazovali novou epizodu v Americe dobﬁe známého seriálu Star Trek.
Na plátnû bylo vidût v Ïivotní velikosti kapitána Kirka, kter˘ zápasil s nûjakou neznámou bytostí.
Kirk to nemûl lehké. NejenÏe se musel této bytosti bránit, ale navíc se proti
nûmu spikla celá planeta, která okolo nûho vybuchovala a kolabovala na rÛzn˘ch místech. Na jeho obliãeji bylo vidût, Ïe si pﬁeje b˘t vzdálen kilometry
odsud.
Najednou hudba zesílila. Velká ãást zemû se sesula do propasti a Kirk
a neznámá bytost bojovali na vrcholu nûãeho, co vypadalo jako osamocen˘
pilíﬁ. Prudk˘ útok bytosti vyvedl Kirka z rovnováhy. Vypadalo to tak, Ïe
v pﬁí‰tích dvou tﬁech vteﬁinách nastane jeho konec.
Najednou se ozval znám˘ pronikav˘ zvuk. Kirkovo tûlo se brilantnû rozzáﬁilo, ztratilo ostré obrysy, a vûﬁte, nebo ne, v mÏiku zmizelo. Nûkdo nahoﬁe
v jeho lodi „Enterprise“ – moÏná Scotty – stiskl tlaãítko a „pﬁevtûlil ho zpût“.
Není to vlastnû ‰patná my‰lenka. AÏ vám vûãná honiãka znechutí Ïivot na
této planetû, nebylo by nejjednodu‰‰í sáhnout do kapsy, navázat komunikaci
se Scottym a poÏádat ho, aby vás „pﬁevtûlil“ do kosmické lodi „Enterprise“?
Kapitán Kirk by vás pak mohl pﬁevézt do jiného mírumilovnûj‰ího století.
Nikdy vás nenapadlo zamyslet se nad tím, proã nás JeÏí‰ Kristus prostû
„nepﬁevtûlí“ do nebe? Proã musí organizovat velké mnoÏství andûlÛ a podniknout cestu vesmírem, aby nav‰tívil jednu z mnoh˘ch planet?
Proã se vlastnû JeÏí‰ vrátí?
Zﬁejmû proto, Ïe lidi na této podﬁadné planetû povaÏuje za velmi dÛleÏité.
VÏdyÈ on z na‰í planety pÛvodnû vytvoﬁil zemsk˘ ráj, ale my lidé jsme to byli,
kdo jej zniãil.
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Stránka 13

Proã se JeÏí‰ vrátí na tuto zem?
Podívejme se je‰tû na nûkolik textÛ, které hovoﬁí o dÛvodech JeÏí‰ova
návratu na tuto zem.
„AÏ v onen den pﬁijde, aby byl oslaven sv˘m lidem a veleben tûmi, kdo
uvûﬁili...“ (2. list Tesalonick˘m 1,10)
Zaãínám s touto krátkou v˘povûdí, protoÏe vûﬁím, Ïe vysvûtluje, proã nás
Pán JeÏí‰ prostû „nepﬁevtûlí“ do nebe a nenechá tady jen ty, kteﬁí ho nepﬁijali,
aby museli pﬁem˘‰let, kam ti pﬁevtûlení najednou zmizeli. Tento ver‰ ﬁíká, Ïe
JeÏí‰ pﬁijde, aby byl „oslaven“ a „veleben“ sv˘m lidem.
Zpoãátku se nám to mÛÏe zdát divné, nebo dokonce egoistické – coÏpak
není JeÏí‰ Bohem? Proã potﬁebuje, aby ho nûkdo oslavoval? Naã ta touha po
slávû?
BÛh Otec i Pán JeÏí‰ jednají ãestnû. Chtûjí, abych já, vy i v‰ichni ostatní na
této zemi vûdûli, Ïe JeÏí‰ je opravdu BoÏí Syn. V‰echno má svÛj poãátek
v zahradû Eden, kdy byla poloÏena otázka: „MÛÏeme Bohu dÛvûﬁovat?“
Kdyby v‰ichni, kteﬁí milují Boha, byli najednou „pﬁevtûleni“ do nebe jako
onen kapitán Kirk z televizního seriálu, potom by ti, kdo nemilují Boha, byli
ponecháni v nevûdomosti o tom, co se opravdu stalo. KdyÏ se na to podíváte
z tohoto úhlu, potom by opravdu nebylo od Boha férové, kdyby se neukázal
tváﬁí v tváﬁ v‰em – i tûm, kteﬁí jej odmítali. Dokonce i obyãejní pﬁestupníci
zákona mají právo na to, aby byli postaveni pﬁed soud v pﬁítomnosti tûch, kter˘m ublíÏili.
Podle Zjevení Janova 1,7 i ti, kteﬁí „jej probodli“, budou pﬁítomni jeho pﬁíchodu. JeÏí‰ dá moÏnost sv˘m pronásledovatelÛm, aby jej spatﬁili v královské
moci a slávû.
Proã se JeÏí‰ vrátí? Bible nám jasnû ﬁíká:
• JeÏí‰ se vrátí proto, aby kaÏd˘ vidûl, Ïe on je skuteãnû ten, o kterém se
v Bibli hovoﬁí – ten pﬁedpovûdûn˘, ten, za „koho se vydával“ – Ïe je
BÛh, kter˘ nás má rád a kter˘ má zájem o na‰i budoucnost.
JeÏí‰ dobﬁe ví, jak rychle dokáÏeme odsoudit nûco, pro co nemáme dostatek
dÛkazÛ. KdyÏ se vrátí, tehdy ukáÏe, Ïe respektuje na‰i potﬁebu znát pravdu.
Nevyslovujme tedy soudy pﬁedãasnû, dokud Pán nepﬁijde. VÏdyÈ on vynese
na svûtlo i to, co je skryto ve tmû, a zjeví zámûry srdcí. (1. list Korintsk˘m
4,5) Tedy:
• JeÏí‰ pﬁijde také proto, aby uzavﬁel jednu etapu dûjin lidstva.
Druh˘ pﬁíchod zapoãne dobu obnovy. Skutky a motivy, které jsme nepochopili, budou objasnûny, chyby existující celá staletí budou napraveny.

Edice ZD

13

ZD_Advent

3.6.2009 7:47

Stránka 14

Proã se JeÏí‰ vrátí na tuto zem?
Kﬁivdy nespravedlnosti budou kompenzovány, utiskovatelé potrestáni – urãitá
etapa dûjin bude uzavﬁena.
A ti, kteﬁí touÏili po JeÏí‰ovû pﬁíchodu a trpûlivû na nûj oãekávali, se
doãkají splnûní sv˘ch tuÏeb. Pavel chápal jejich pocity, kdyÏ napsal:
„Nyní je pro mne pﬁipraven vavﬁín spravedlnosti, kter˘ mi dá v onen den
Pán, ten spravedliv˘ soudce. A nejen mnû, n˘brÏ v‰em, kdo s láskou vyhlíÏejí
jeho pﬁíchod.“ (2. list Timoteovi 4,8)
• JeÏí‰ pﬁijde pro v‰echny, kteﬁí uvûﬁili, pﬁijali ho za svého Pána a následovali ho, i pro ty, kteﬁí o nûm nemûli moÏnost nikdy sly‰et, ale kteﬁí ve
svém Ïivotû naslouchali BoÏímu hlasu mluvícímu prostﬁednictvím
jejich svûdomí a Ïili podle nûho. Se v‰emi tûmito lidmi chce Ïít spoleãnû
ve svém království.
V následujících ver‰ích je zaznamenáno, co uãiní pro své vûrné:
1. Vysvobodí je navÏdy ze satanova vlivu (Ezechiel 28,12–19; Zjevení
Janovo 20).
2. Dá jim vûãn˘ Ïivot (1. list Korintsk˘m 15,51–54).
3. Dá jim nová tûla (list Filipsk˘m 3,20.21).
4. Dá jim nov˘ domov (Izaiá‰ 65,17–25; Zjevení Janovo 21 a 22).
Víte, pro co jsem se rozhodl?
Chci studovat BoÏí slovo kaÏd˘ den – stále více, abych se mohl seznámit
s Bohem, kter˘ mne miluje. VÏdyÈ znát jej znamená mít vûãn˘ Ïivot.
Chcete b˘t také v nebesích? TouÏíte opravdovû celou svou bytostí Ïít
v blízkosti Boha tﬁeba sedmnáct milionÛ let? A pak je‰tû ãtyﬁicet trilionÛ?
A potom snad dal‰ích devadesát?
To je otázka, která nám má pomoci, abychom vystﬁízlivûli. VÏdyÈ BÛh se
na to dívá právû tak váÏnû jako my.
Proto vám poskytl úplnou svobodu v tom, jak na ni máte odpovûdût. Nikdy
vás nebude nutit – aÈ pro to, ãi pro ono. Ale mohu vám ﬁíci z vlastní zku‰enosti, Ïe dovolíte-li mu, aby vás jemnû vedl aÏ tam, kde se mu budete moci podívat tváﬁí v tváﬁ, budete toho, koho spatﬁíte, milovat.
„Jak se mohu nauãit – vûﬁit v JeÏí‰e?“ – moÏná se ptáte. Jak˘m zpÛsobem se
nauãíte vûﬁit a dÛvûﬁovat ãlovûku? Tím, Ïe se s ním seznámíte. T˘mÏ zpÛsobem se nauãíte vûﬁit i v JeÏí‰e Krista – tak, Ïe se ãtením Bible dozvíte, jak˘ je.
Tato víra znamená ov‰em víc neÏ pouhé pﬁitakání hlavou ãi intelektem.
Znamená to dovolit Bohu, aby vám pomohl zmûnit cel˘ vá‰ pohled na svût, na
Ïivotní styl, na vá‰ pﬁístup k Ïivotu. Proto, abyste jednoho dne poznali JeÏí‰e,
kter˘ bude pﬁicházet, jako toho, kdo si pﬁichází i pro vás.
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Dodatek

Dodatek
Ze v‰ech teorií o druhém pﬁíchodu získává v poslední dobû v‰ude na svûtû
nejvût‰í popularitu teorie o tzv. „tajném vytrÏení“. Nûkolik senzacechtiv˘ch
publikací bylo napsáno autory, kteﬁí vûﬁí této teorii, ale kteﬁí se vÛbec nesnaÏí
dokázat ji z Bible.
Nelze zde probrat celou tematiku podrobnû, ale podívejme se na ni alespoÀ
v kostce:
Zanedlouho – v blízké budoucnosti – se JeÏí‰ neviditelnû vrátí na tuto planetu a vezme „spravedlivé“ k sobû. BezboÏní budou ponecháni na této zemi
Ïiví. Toto vychvácení bude poãátkem sedmileté doby, kdy dojde k velkému
pronásledování.
ZáleÏí na tom, zda vûﬁím ve „vychvácení“, nebo nezáleÏí?
JestliÏe je tato teorie o tajném vytrÏení pravdivá, potom jsou na tom kﬁesÈané velice dobﬁe. Nemusí totiÏ projít údobím, které se naz˘vá „dobou trápení“.
BezboÏní ji budou muset proÏít – a nûkteﬁí z nich budou – podle této teorie
– jako v˘sledek trápení „obráceni“.
JestliÏe je ale teorie o tajném vytrÏení nepravdivá, kﬁesÈané tedy nebudou
zachránûni vytrÏením, a budou muset jak oni, tak i nevûﬁící projít „dobou trápení“.
Proto velmi záleÏí na tom, co je pravda. Je-li uãení o vytrÏení pravdivé,
potom já i vy máme ‰anci druhého rozhodnutí pro spasení. KdyÏ na‰i drazí
zmizí, podíváme se kolem sebe a ﬁekneme si: „Aha! Je na ãase, abych si dal
do poﬁádku svÛj duchovní Ïivot, abych mohl b˘t také spasen.“
Pokud to ale není pravda (jin˘mi slovy jestliÏe pﬁíchod JeÏí‰e Krista bude
viditelnou a sly‰itelnou událostí), pak nûkteﬁí z tûch, kteﬁí budou ãekat na tajné
vytrÏení jako na znamení proto, aby si koneãnû dali svÛj Ïivot do poﬁádku,
budou navÏdy ztraceni. Proto je tak dÛleÏité, jak se rozhodnete.
V celé Bibli neexistuje Ïádn˘ text, kde by bylo napsáno, Ïe se JeÏí‰ vrátí
pro své následovníky skrytû.
Text „den Pánû pﬁijde jako pﬁichází zlodûj“ je pravdûpodobnû statí, na kterou si asi vzpomenete. KdyÏ si ale peãlivû pﬁeãtete 2. list PetrÛv 3,10, pochopíte, Ïe den Pánû nemÛÏe probûhnout v skrytosti. Zde se jedná o fakt, Ïe zlodûj není oãekáván, nikoli o jakési utajení.
Dal‰í text – o dvou muÏích na poli, z nichÏ jeden „bude vzat a druh˘ zanechán“ – vypadá, jako by podporoval teorii o tajném vytrÏení. Znovu je nutné,
abychom si pﬁeãetli celou staÈ v Matou‰ovû evangeliu 24,37–42. Pﬁíchod Pána
JeÏí‰e je pﬁipodobnûn dobû Noeho. Je psáno, Ïe to bude jako za dnÛ Noe. V té
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Dodatek
dobû Ïila malá skupinka „spravedliv˘ch“ a velká skupina „bezboÏn˘ch“.
KdyÏ pﬁi‰la potopa, nebylo to nic skrytého. Spravedliví byli vzati do korábu
a bezboÏní ponecháni. Ti v‰ak nebyli ponecháni Ïiví, ale zemﬁeli. „Takov˘
bude i pﬁíchod Syna ãlovûka.“ (ver‰ 39)
Jak jsem jiÏ ﬁekl, tato teorie je dosti komplikovaná, neÏ abych se o ní zde mohl
více rozepsat. DÛleÏité v‰ak je, abyste si zapamatovali, Ïe svÛj názor si musíte
utváﬁet sami na základû studia Bible, jenom tak jste si ho vytvoﬁili ãestnû.
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