PĜijć, Pane Ježíši!
Kázání ze soboty 31. prosince 2011 – Radomír Jonczy
(Zj 22,6-20)
I. NeutČšené vyhlídky do roku 2012
Dnešní sobota je posledním dnem starého kalendáĜního roku. Ten den se sice nijak neliší od tČch,
které mu pĜedcházely, ani od tČch, které po nČm budou následovat, pĜesto se v nČm þlovČk jen stČží
ubrání bilancování a plánování. Otázky týkající se naší lidské budoucnosti prostČ dnes nabývají na
intenzitČ.
PĜed námi je rok 2012, a my se tváĜí v tváĜ tomuto roku, možná s vČtší úzkostí, než v létech
pĜedcházejících ptáme, co s námi bude. Odborníci pĜedpokládají prohloubení hospodáĜské recese a s ní
snížení našich finanþních pĜíjmĤ, zdražení, rostoucí nezamČstnanost, zvyšující se procento chudých,
narušené mezilidské vztahy, vykoĜisĢování þlovČka þlovČkem, rĤst zloþinnosti, korupci a rĤst napČtí
v osobním i spoleþenském životČ…Takové vyhlídky nejsou zrovna rĤžové?
II. Falešné poselství – poselství vyhrožování
PĜi brouzdání internetem jsem minulý týden s velkým rozþarováním zjistil, že si nČkteĜí kĜesĢané, kteĜí
se už léta živí katastrofickými scénáĜi posledních dnĤ svČtových dČjin, pĜi sledování vývoje událostí
posledních dnĤ mnou ruce s konstatováním: „Už je to tady. Už je to tady.“
Jakoby mČli radost z toho, co se kolem nich dČje. PĜi tom jde docela þasto o lidi, kteĜí si pĜi pilném
studiu proroctví v minulosti staþili nahrabat dostatek prostĜedkĤ k tomu, aby v dnešní složité hospodáĜské
situaci byli za tzv. vodou -. Jako hyeny se pasou na neštČstí druhých. Lidem kolem sebe vyhrožují
koncem svČta a mají dojem, že se jich poslední soud netýká. Jsou pĜece dobĜí, spravedliví a zachovávají
Boží pĜikázání, vþetnČ toho hlavního o sobotČ.
S oblibou a patĜiþnou mírou nadĜazenosti, citují texty z knihy Zjevení, vþetnČ toho z poslední kapitoly,
který tady dnes v rámci biblického þtení zaznČl, nejradČji podle Kralického pĜekladu, ten totiž má grády:
„Kdo škodí, škoć ještČ; a kdo smrdí, smrć ještČ; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještČ; a svatý
posvČĢ se ještČ. A aj, pĜijdu brzo a odplata má se mnou; odplatím každému podle skutkĤ jeho.
III. Pravé poselství – poselství o milosti kĜíže
Taková slova pĜi posledním soudu z úst našeho Pána doopravdy zazní. MČli bychom na to pamatovat
pĜi naší tendenci opakovanČ, troufale hĜešit. MĤžeme si však být jisti tím, že slova zatracení nebudou
adresována lidem slabým, kteĜí svĤj boj s hĜíchem prohrávali, i když se mu snažili vzdorovat, ale tČm, kteĜí
odmítali možnost vyprat si svá roucha…
Odkojeni kralickým pĜekladem Bible jsme si zvykli tvrdit, že venku za branou Božího mČsta zĤstanou
lidé, kteĜí nezachovávali Boží pĜikázání. ěecký originál však neĜíká: Blahoslavení, kteĜí zachovávají
pĜikázání Boží, ale blahoslavení, kteĜí si vyprali svá roucha…
Venku za branou, mimo dosah stromu života, dnes zĤstávají a tím také po celou vČþnost zĤstanou ti,
kteĜí šanci k vyprání svých ušpinČných rouch v BeránkovČ krvi odmítli. Zatvrzelí hĜíšníci odmítající þinit
pokání i lidé samospravedliví, pyšní, sobČstaþní, kteĜí neþiní pokání proto, že se považují za dokonalé a
honosí se svými vlastními výkony a skutky. Oni totiž Kristovu krev taky nepotĜebují. PĜijímají ji jen
teoreticky.
James White v jedné ze svých výtvarných ilustrací k plánu spasení výstižným zpĤsobem ztotožnil
strom života z ráje s Golgotským kĜížem. KĜíž našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista je totiž oním
stromem života, který vykoupeným zajistil záchranu a zároveĖ stromem, z jehož ovoce budou vykoupení
vČþnČ živi. Poselství o tomto stromu je blahoslaveným positivním poselstvím, které v dnešní složité dobČ
lidé kolem nás potĜebují slyšet. Ne náhodou vrcholí poselství Bible pozdravem: „Milost Pána Ježíše se
všemi.“
IV. Pravé poselství – evangelium o KristovČ návratu
A pak ještČ lidé potĜebují slyšet slova: „PĜijdu brzo“. Sloveso „pĜijít“ se v poslední kapitole Bible jako
refrén opakuje celkem šestkrát. TĜikrát vychází z Božích úst a tĜikrát jej opakují lidská ústa.
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Svým bližním nedlužíme jen poselství o tom, že Ježíš svou obČtí na GolgotČ svČt spasil, tedy z moci
Ćábla vytrhnul, ale také evangelium, dobrou zprávu o tom, že brzy pĜijde, aby Ćábla definitivnČ zlikvidoval.
Ježíš je Alfou i Omegou, poþátkem i koncem všeho.
ěeknČme lidem, že tento svČt nezniþí dĤsledky hospodáĜské recese, hladomor, žízeĖ, pĜírodní
katastrofy, þi atomové peklo. Do takových koncĤ by jej vehnal Ćábel. Poslední slovo v dČjinách lidstva si
pro sebe vyhradil BĤh. Proto má svČt nadČji.
Zaslíbení „PĜijdu brzo“ není poselstvím, které by mČlo lidi deprimovat. Je evangeliem, radostným
poselstvím, o tom, že lidské pokolení z Boží milosti pĜežije i ty nejvČtší pohromy, které na nČj tĜeba ještČ
dolehnou. Ti, kteĜí vyperou svá roucha v jeho krvi a budou volat „PĜijć, Pane Ježíši“, budou zcela urþitČ
zachránČni.
V. Pravé poselství – Pán pĜijde
V souvislosti s naším dnešním textem však ještČ nutno zdĤraznit, že pokání a touha po JežíšovČ
návratu, nejsou výsledkem naší lidské aktivity, našeho snažení, našeho horlivého modlitebního úsilí, ale
výsledkem pĤsobení Božího Ducha. VšimnČte si, že podle poslední perikopy Bible nevČsta, tedy Boží
církev vyhlížející svého ženicha, Ježíše Krista, neĜíká své dĤrazné „PĜijć!“ ze své vlastní síly, ale v moci a
síle Ducha svatého. Duch a nevČsta praví „PĜijć!“
ýlovČk si v této souvislosti nemĤže nevybavit výrok apoštola Pavla z epištoly ěímanĤm, podle kterého
Duch pĜichází na pomoc naší slabosti. VždyĢ ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás
pĜimlouvá nevyslovitelným lkáním. (ěím 8,26).
Je projevem lidské pýchy, propadáme-li dojmu, že naše modlitby a modlitební ĜetČzce pohnou nebesy
a donutí našeho Pána k tomu, aby už koneþnČ pĜišel. VšimnČte si, že se nevČsta Kristova v poslední
perikopČ Bible nemodlí „PĜijć brzy“, ale jen PĜijć, Pane Ježíši. Není naše vČc znát a urþovat þas a lhĤtu
Ježíšova pĜíchodu, kterou si Otec ponechal ve své moci. (Sk 1,7) Není v naší kompetenci ani sebelépe
mínČná snaha þas jeho pĜíchodu jakkoli urychlit.
VI. Pravé poselství – Pán pĜichází
HovoĜíme li o JežíšovČ pĜíchodu, vybaví se vČtšinČ z nás adventistĤ zcela automaticky slavný druhý
pĜíchod našeho Pána. PochopitelnČ, že má nevČsta Kristova pĜi vyslovení prosby „PĜijć, Pane Ježíši“ na
mysli pĜedevším tuto událost. K druhému Ježíšovu pĜíchodu se kĜesĢané upínali už od zaþátku své
existence: Po nČm toužili, jej dychtivČ vyhlíželi. PĜi vyslovení prosby „PĜijć, Pane!“ však také ještČ mysleli
na nČco jiného.
Zjevení Janovo bylo urþeno k hlasitému pĜedþítání pĜi kĜesĢanské bohoslužbČ. Šlo o liturgický text.
Prosbou „PĜijć, Pane Ježíši“ vyjadĜovali první kĜesĢané touhu po tom, aby Ježíš dle svého slibu pĜišel a byl
prostĜednictvím Ducha svatého pĜítomen tam, kde se lidé shromáždili v jeho jménu. (Mt 18,20)
Lidem kolem nás dlužíme ještČ jednu dĤležitou informaci. ěeknČme jim, že Ježíš pĜichází už dnes, že
stojí u dveĜí jejich srdce, klepe a je ochoten a schopen do nČj vstoupit a navzdory vyprahlé poušti, která je
všude kolem nás, utišit jejich trýznivou žízeĖ po životČ.
DychtČme po Ježíši, žijme ve spoleþenství s ním. PozvČme jej do našeho srdce. Bude pak zcela
automaticky souþástí našich životĤ i našich spoleþných kĜesĢanských shromáždČní. Lidé to ucítí a budou
Ježíše následovat po tisících, stejnČ jako kdysi dávno po odchodu Ježíše Krista v dobČ svátku letnic
v JeruzalémČ. Takové je biblické pojetí úspČšné evangelizace. PĜeji šĢastný nový rok s Ježíšem vám,
sestry a bratĜi, i všem, kteĜí žijí ve vaší blízkosti. Maranatha (Pán pĜichází)

Amen
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