
88  lekce číslo 13

Týden od 24. do 30. června  Příchod našeho Pána Ježíše Krista

13

Příchod našeho Pána Ježíše Krista
Texty na tento týden

Iz 13,6.9; Mt 24,30.31; Da 2,34.35; 2Tm 4,6–8; 2Te 1,6–10

Základní verš

„Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ 

(Mt 24,27)

Básník T. S. Eliot začíná druhou báseň své sbírky Čtyři kvartety veršem: „V mém počátku je i můj konec.“ 
Navzdory stručnosti obsahují tato slova důležitou pravdu. V počátku se nachází konec. Jsme Církev ad-
ventistů sedmého dne. Tento název v sobě zahrnuje dvě základní biblické doktríny. „Sedmý den“ jako 
sobotu Desatera, každotýdenní připomínku šestidenního stvoření země a života na ní. A „adventisté“ 
jako poukázání na druhý příchod Ježíše Krista. V něm nacházejí své naplnění všechny naděje a zaslíbení 
Písma, včetně zaslíbení věčného života.

A přestože časově jsou od sebe stvoření (náš počátek) a Ježíšův druhý příchod (náš konec, minimálně 
konec této hříšné existence) vzdáleny, jsou navzájem neoddělitelně propojeny. Bůh, který nás stvořil 
(J 1,1–3), je stejným Bohem, který se vrátí, aby nás najednou, v okamžiku, „až se naposled ozve polnice“ 
(1K 15,52), vzkřísil a vykoupil. V našem počátku nacházíme i náš konec.

Tento týden budeme hovořit o poslední ze závěrečných událostí, které se týkají tohoto světa – o dru-
hém příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem 

duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem 

životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Příchod našeho Pána Ježíše Krista  Neděle 24. června

„Hospodinův den“ ve Starém zákoně
6Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba. … 9Hle, přichází den Hos-

podinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní 

její hříchy. (Iz 13,6.9)

Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. 

(Za 14,9)
1V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba 

soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, kaž-

dý, kdo je zapsán v Knize. 2Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věč-

nému, druzí k pohaně a věčné hrůze. 3Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým 

dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. (Da 12,1–3)

Osobní studium
Přestože se v myslích lidí Ježíšův druhý příchod spojuje pouze s novozákonním učením, opak je pravdou. 
Samozřejmě že až po Ježíšově prvním příchodu, po jeho smrti, vzkříšení a nanebevstoupení jsme dostali 
jasnější a bohatší zjevení pravdy, která se týká Ježíšova druhého příchodu. Ale podobně jako u dalších no-
vozákonních skutečností, zjevuje Starý zákon náznaky a záblesky o této důležité události již dlouho před 
jejím uskutečněním. Autoři Nového zákona nepřinesli učením o Ježíšově vítězném návratu něco zcela 
nového a převratného, ale spíše rozvinuli pravdu, kterou Bible už předtím zjevovala. Ale pouze ve světle 
ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele můžeme zaslíbení o jeho druhém příchodu lépe pochopit a ocenit.

Přečti si následující texty. Co říkají o dni konečného Božího vítězství nad hříchem a satanem? Co je 
jejich hlavní myšlenkou?
Iz 13,6.9
Za 14,9
Da 12,1

Je nepochybné, že „Den Páně“ nebo „Hospodinův den“ bude pro nevěřící dnem zkázy, zármutku 
a zmatku. Bude to však zároveň den záchrany pro všechen Boží lid, pro ty, kdo jsou „zapsáni v knize živo-
ta“ (Fp 4,3; Zj 3,5 a 13,8). Téma „Hospodinova dne“ jako chvíle, kdy na hříšníky dopadne soud a kdy budou 
Boží věrní ochráněni a odměněni, je ve Starém zákoně nejen přítomno, ale zaznívá velmi jasně. A tak, 
ačkoli někteří budou čelit „žáru hněvu Hospodina“, bude tu i skupina těch, kteří budou „hledat spravedl-
nost“ a „hledat pokoru“. Právě oni mají naději „skrýt se v den Hospodinova hněvu“ (Sf 2,1–3).

Přečti si pro srovnání také text Mt 24,30.31. Jaký vliv bude mít Kristův příchod na obyvatele země? Jak 
budou lidé reagovat? Na čem bude záviset jejich reakce?

Aplikace
Čím více budou postupovat závěrečné události, tím zřejmější bude, na které straně stojíme. Jaké rozhod-
nutí potřebuješ udělat právě dnes, abys měl jistotu, že stojíš na té správné straně?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Zvýraznění
budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

-jcHB
Zvýraznění
1Vzchop se, vzpamatuj, pronárode nestoudný,2dříve než vstoupí v platnost výnos, a jako plevy přelétne den, dříve než vás stihne planoucí hněv Hospodinův, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu.3Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.

-jcHB
Zvýraznění
30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
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Pondělí 25. června Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Konečné Boží vítězství v knize Daniel
44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to krá-

lovství nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo 

zůstane navěky, 45neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, 

měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý 

a výklad spolehlivý. (Da 2,44.45)

Osobní studium
Na začátku prvního století většina Izraelců očekávala, že přijde Mesiáš, svrhne vládu Římanů a Židé se 
opět stanou mocným národem. Toto však nemělo být obsahem prvního ani druhého Ježíšova příchodu. 
Bůh měl totiž v plánu udělat pro své věrné něco mnohem většího než jen nově uspořádat starý, hříšný 
a mravně padlý svět.

Druhá kapitola starozákonní knihy Daniel ukazuje jasně, že nový svět nevznikne na základech starého 
světa, ale že půjde o radikálně odlišné, nové stvoření. Bůh ve snu králi Nebúkadnesarovi naznačil pomocí 
symbolu velké sochy postupný vzestup i pád historických velmocí (Babylona,   Médo-Persie, Řecka a po-
sléze Říma, který se nakonec rozpadne na státy a národy tvořící současnou Evropu). Celá socha, kterou 
Nebúkadnesar viděl ve svém snu, se nakonec „bez zásahu lidských rukou“ hroutí, což ukazuje na propast-
ný rozdíl mezi tímto světem a světem, který přijde díky Božímu zásahu (po návratu Ježíše Krista).

Přečti si text Da 2,34.35.44 a 45. Co tyto verše říkají o osudu našeho světa a o povaze nového světa?
Tyto verše mluví poměrně jasně o podstatě budoucích událostí a Božím zásahu do nich. Později 

na tyto texty naváže i Ježíš, který svým učedníkům bude vysvětlovat, že tato očekávaná porážka zla sou-
visí s jeho životem a smrtí na této zemi a poté s jeho návratem. V L 20,17.18 Ježíš sama sebe identifikuje 
jako mocný kámen, který dokáže přinést zásadní změnu a zničení starého a hříšného. Ve verši Da 2,35 
se dozvídáme, že když kámen zasáhl chodidla sochy, v jednom okamžiku se železo, hlína, bronz, stříbro 
i zlato rozpadly „a byly jako plevy na mlatě v letní době. Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy“. Po Je-
žíšově návratu tedy nic z tohoto starého světa nezbude.

Kámen, který zničil všechny pozůstatky starého světa, se mezitím „stal obrovskou skálou a zaplnil 
celou zemi“. A království, které vznikne jako důsledek Ježíšova druhého příchodu, „nebude zničeno“ 
a „zůstane navěky“ (Da 2,44).

Každého člověka, který kdy žil na této planetě, čeká jen jeden ze dvou možných konců. Buď bude žít 
po celou věčnost s Ježíšem, nebo se ztratí, zanikne v nicotě spolu s „plevami“ starého světa. Jedno nebo 
druhé – neexistuje žádná jiná možnost.

Aplikace
Jak vnímáš skutečnost, že starý svět beze stopy zmizí? Jak na tebe působí skutečnost, že Boží království 
nebude nikdy zničeno a že ve světových (ale i těch našich českých) dějinách bude mít konečné slovo Bůh, 
ne lidé.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
34Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je,35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.

-jcHB
Zvýraznění
17On na ně pohleděl a řekl: „Co tedy znamená slovo Písma: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným‘?18Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.“
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Příchod našeho Pána Ježíše Krista  Úterý 26. června

Naděje a dlouhodobá perspektiva
11Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 12a vychovává nás k tomu, abychom 

se zřekli bezbožnosti a  světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a  zbožně v  tomto věku 
13a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše 

Krista. (Tt 2,11–13)

Osobní studium
Co se v úvodních verších říká o milosti a o naději? Jaká je jejich podstata? Pokus se text vyjádřit vlastními 
slovy.

Řada lidí je dnes přesvědčena, že vesmír i život na naší planetě mají původ v pouhých přírodních 
pochodech a zákonitostech – v dávné historii, kdy za určitých příznivých okolností došlo k vývoji malé 
částečky hmoty s nekonečně velkou hustotou. Tento počáteční vývoj však nespojují ani s nějakým kon-
krétním tvůrcem, ani s promyšleným záměrem a vizí. Není tedy divu, že tento pohled na původ života 
s sebou nenese ani žádnou výraznou naději pro budoucnost.

V protikladu k tomu stojí biblický koncept původu všeho, který přináší i mnohem více naděje. Život po-
dle Bible vznikl díky záměru moudrého Stvořitele, který měl pro vše stvořené svůj plán, jasnou vizi. A i když 
do dění vstoupil hřích a zlo, Bůh své stvoření nikdy neopustil. Díky tomuto Bohu – Stvořiteli – mohou tedy 
být naše dlouhodobé vyhlídky nadějné a dobré. Existuje toho tolik, na co se můžeme v budoucnu těšit 
a v co můžeme doufat! Naše naděje vyvěrají ze zaslíbení o druhém příchodu Ježíše Krista.

Přečti si text 2Tm 4,6–8. O čem Pavel mluví? V čem spočívá jeho naděje?
Přestože Pavel měl být brzy popraven, žil s přesvědčením a jistotou spasení a s nadějí na Kristův návrat 

(2Tm 4,8). „Vavřín spravedlnosti“, který na Pavla čeká, není výsledkem jeho vlastního snažení nebo jeho 
vlastní spravedlnosti (1Tm 1,15), ale Ježíšovy spravedlnosti. Právě v tom spočívá Pavlova naděje v souvis-
losti s toužebně očekávaným Ježíšovým druhým příchodem. Bez ohledu na bezprostřední okolnosti, 
ve kterých se apoštol nacházel a které byly ponuré a bezútěšné (věznění a čekání na popravu), Pavel 
věděl, že jeho dlouhodobé vyhlídky jsou velmi dobré. Díval se totiž na širší obraz událostí a nesoustředil 
se na svou bezprostřední neutěšenou situaci.

Aplikace
Jaký je tvůj současný život? Jak můžeš prožívat stejnou naději jako apoštol Pavel? Jak se můžeš naučit 
vnímat svou situaci z celkového pohledu, který s sebou přináší i obrovskou naději?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu.7Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.8Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.

-jcHB
Zvýraznění
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě
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Středa 27. června Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Ježíšův návrat – viditelná historická událost
 30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země 

a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své an-

děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch 

konců nebe ke druhým.  (Mt 24,30.31)

Osobní studium
Ačkoli podle Bible je druhý příchod Ježíše Krista nejdůležitější a rozhodující událostí dějin, ne všichni křes-
ťané vnímají Ježíšův příchod jako doslovný a osobní. Někteří například tvrdí, že Ježíšův druhý příchod se 
neuskuteční Kristovým osobním návratem na zemi, ale zjevením Ducha, jehož působení se projeví v Boží 
církvi. Jinými slovy, Kristův druhý příchod se uskuteční tím, že se v Božím lidu projeví morální principy 
křesťanství. 

Takové učení však neodpovídá tomu, co říká Bible. Vždyť kdyby bylo pravdivé, jaké by byly naše dlou-
hodobé vyhlídky do budoucna?

Přečti si následující novozákonní texty o druhém příchodu. Co vyjadřují o podstatě Kristova příchodu?
Mt 24,30.31
1Te 4,16
Mt 26,64
Zj 1,7
2Te 1,6–10

„Bude to vypadat, jako by se obloha otvírala a zavírala a jako kdyby jí probleskovala sláva od Božího 
trůnu. Hory se budou třást jako třtina ve větru a rozervané skály budou padat na všechny strany. Bude 
znít zběsilé burácení, jako kdyby přicházela bouře. Moře se bude vzdouvat, ječivé svištění uragánu bude 
připomínat hlas ničivých démonů. Celá země se bude kymácet a vzdouvat jako mořské vlny, na mnoha 
místech zemského povrchu se objeví pukliny. Bude to vypadat, jako by se země hroutila v základech. 
Do zemských hlubin se budou propadat celá horstva, obydlené ostrovy zmizí. Přístavy, které se bezbož-
ností podobaly Sodomě, pohltí rozběsněné moře. ‚Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít 
z poháru vína svého trestajícího hněvu.‘“ (GC 637; VDV 411)

Ježíšův příchod bude tak obrovskou událostí, že doslova přestane existovat svět, jak ho dnes známe. 
Ne proto, že by ho Bůh chtěl jen zničit, ale proto, aby mohl vytvořit něco nového a lepšího. Až se to stane, 
každý o tom bude nezpochybnitelně vědět. Při Ježíšově druhém příchodu se naplno ukáže podstata 
toho, co pro nás Kristus vykonal při svém prvním příchodu.

Aplikace
Jak ovlivňuje skutečnost, že se Kristus opět vrátí, způsob tvého života? Jak nám Kristův návrat může při-
pomínat, na čem v životě opravdu záleží?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

-jcHB
Zvýraznění
6A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,7a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.9Jejich trestem bude věčná záhuba ‚daleko od Pána a slávy jeho moci‘,10až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.
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Příchod našeho Pána Ježíše Krista  Čtvrtek 28. června

Vzkříšeni k životu
53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když pomíjitel-

né obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlce-

na, Bůh zvítězil! 55Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (1K 15,53–55)

Osobní studium
Než Ježíš vzkřísil svého přítele Lazara, vyřkl následující slova: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel, bude žít“ (J 11,25). Marta tehdy velmi správně vyjádřila svou naději: „Vím, že vstane při 
vzkříšení v poslední den“ (v. 24). Tím, že Ježíš poté vzkřísil Lazara, který byl mrtvý už dost dlouho na to, 
aby jeho tělo začalo „páchnout“ (J 11,39), chtěl lidi ujistit o tom, že má tuto moc, a proto mohou s důvěrou 
očekávat den, kdy přivede k životu všechny ty, kteří zemřeli s jistotou Božího přijetí a jeho lásky.

I ti, kteří v Ježíše věří, nakonec umírají. Ale jak Ježíš řekl, i když zemřou, nakonec budou žít. Právě to je 
základ a podstata vzkříšení. A to je také důvod, proč je Ježíšův druhý příchod pro nás tak důležitý a proč 
na něj hledíme s tak velkou nadějí.

Přečti si následující texty. Co říkají o mrtvých v Kristu v čase Ježíšova návratu? V čem jsou pro tebe tyto 
verše důležité a jak na tebe působí?
Ř 6,5
1Te 4,16
1K 15,42–44
1K 15,53–55

Velká naděje spojená s Ježíšovým druhým příchodem spočívá ve vzkříšení z mrtvých, které okusil 
i samotný Kristus. A vzkříšení bude osobní zkušeností i všech jeho věrných následovníků všech věků. 
V Ježíšově vzkříšení spočívá i naše osobní naděje a jistota.

Přečti si texty Fp 3,21 a 1Te 4,17. Co se stane s těmi, kteří se živí dočkají Ježíšova příchodu?
Všichni věrní během Ježíšova druhého příchodu prožijí nevídanou nadpřirozenou proměnu. Dosta-

nou stejné neporušitelné fyzické tělo, v jakém budou vzkříšeni i všichni mrtví. „Žijící spravedliví budou 
proměněni ‚naráz, v okamžiku‘ (1K 15,52). Až zazní Boží hlas, budou oslaveni. Stanou se nesmrtelnými 
a spolu se vzkříšenými vykoupenými budou ‚uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu‘ (1Te 4,17).“ (GC 645; 
VDV 416)

Aplikace
Existuje něco na tomto světě, co by bylo pro tebe tak důležité, že bys raději oželel věčný život? Na co se 
v souvislosti s věčností těšíš ze všeho nejvíc? Proč?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“

-jcHB
Zvýraznění
39Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“

-jcHB
Zvýraznění
Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.

-jcHB
Zvýraznění
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve

-jcHB
Zvýraznění
42Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.43Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.44Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní.

-jcHB
Zvýraznění
On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

-jcHB
Zvýraznění
potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

-jcHB
Zvýraznění
52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
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Pátek 29. června  Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Podněty k zamyšlení
Ježíšův druhý příchod není doslovem, dodatkem ani epilogem smutného příběhu lidského hříchu 
a utrpení v tomto padlém světě. Naopak, druhý příchod je nádherným vyvrcholením, obrovskou nadějí 
křesťanské víry. Co by se stalo, kdyby nenastal? Příběh lidstva by nezměněně pokračoval, jedno neštěstí 
by následovalo po druhém, jedna tragédie by střídala druhou, až by se vše skončilo smrtí a zánikem. Bez 
toho, co nám nabízí Ježíšův druhý příchod, je život – slovy Williama Shakespeara – „jenom putující stín, 
jen herec ubohý, jenž chvíli svou si vykračuje, řádí na prknech a potom o něm neslyší se víc. To povídka, 
již vypravuje blb, jen hluk a vřava, neznačící nic.“ (Macbeth, 5. dějství, 5. scéna, překlad Josef Václav Sládek)

My však máme naději, kterou znovu a znovu potvrzuje Boží slovo. Máme naději, protože Ježíš za nás 
zaplatil výkupné svým životem (Mk 10,45). A Ježíš se znovu vrátí, aby si vzal to, za co zaplatil. Hvězdy 
na obloze nemluví o druhém příchodu a ani ptáci o tom necvrlikají na stromech, ačkoli hvězdy i ptáci 
svědčí o Boží velikosti a péči. Neříkají však nic o tom, že jednoho dne se Ježíš vrátí „naráz, v okamžiku, 
až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni“ 
(1K 15,52). Hvězdy a ptáci nás neučí o tom, že jednoho dne se podíváme a uvidíme „Syna člověka sedět 
po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými“ (Mk 14,62). O těchto skutečnostech víme jen 
díky Božímu slovu, jehož zaslíbením věříme, protože důvěřujeme našemu Bohu.

Otázky k rozhovoru
1. Co by se stalo, kdyby byl Ježíšův druhý příchod opravdu jen projevem křesťanských principů v životě 

Kristových následovníků? Ačkoli by to bylo určitě nádherné, proč bychom v konečném důsledku zů-
stali bez naděje?

2. V čem spočívá pošetilost všeobecně přijímané teorie, že svět povstal z ničeho? Proč lidé takovou 
představu podporují a proč jí věří? Proč je víra ve věčného Boha, který stvořil celý vesmír, mnohem 
logičtějším a racionálnějším vysvětlením existence vesmíru?

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze 

toto naučení uvést do každodenního života?
Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství. 

Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží 

lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________  ______________________________________

_______________________________________  ______________________________________

-jcHB
Zvýraznění




