Den Páně (2Pt 3,1–18)

Týden od 11. do 17. června

12

Den Páně (2Pt 3,1–18)
Texty na tento týden
2Pt 3,1–18
Základní verš
„Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.“ (2Pt 3,11.12)
Lidé, kteří v dávné minulosti nevěřili v Boha, byli často považováni za nedůvěryhodné či dokonce za nebezpečné. Proč? Důvod byl jednoduchý. Pokud nevěří v Boha, pak nevěří ani v budoucí soud, během
kterého se budou muset Bohu zodpovídat za své činy. A pokud lidé nemají tuto motivaci, budou mít větší
sklon chovat se špatně a nemorálně.
Přestože je dnes už takové myšlení překonané, obsahovalo určitou logiku a opodstatnění. Samozřejmě, mnoho lidí nepotřebuje prožívat strach z budoucího soudu, aby jednali správně. Někdy však
vědomí, že se jednou budeme Bohu za své činy zodpovídat, může být jistým druhem motivace pro lepší
a vhodnější jednání.
Petr ve svých listech varuje čtenáře před soudem, kterému budou hříšníci čelit. Bible jasně říká, že takový soud přijde. V tomto kontextu Petr zmiňuje poslední dny, druhý Ježíšův příchod a čas, kdy se „nebesa s rachotem zřítí a živly se rozpustí žárem“ (2Pt 3,10; B21). Petr věděl, že jsme všichni hříšníci. S vědomím
této skutečnosti pokládá otázku: „Jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy?“ (2Pt 3,11; B21).

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.
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Neděle 11. června

Den Páně (2Pt 3,1–18)

Otázka autority (2Pt 3,1.2)
1

To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, 2abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán
a Spasitel skrze vaše apoštoly. (2Pt 3,1.2)

Osobní studium
Petr varoval své čtenáře před poměrně nebezpečnými falešnými učeními, kterým bude muset církev čelit. Varoval před těmi, kteří sice budou slibovat svobodu, ale ve skutečnosti povedou lidi zpět do otroctví
hříchu – což je vlastně pravý opak svobody v Kristu.
Naneštěstí toto nebylo jediné bludné učení, s nímž se církev měla setkat. Další nebezpečí měla následovat. Než se však Petr začal zabývat různými specifickými výstrahami, prohlásil něco důležitého.
Čím Petr v 2Pt 3,1.2 zdůvodňuje svým adresátům, proč by měli jeho listu věnovat velkou pozornost?
Apoštol Petr připomíná důležitost inspirovaných slov, která přišla v minulosti prostřednictvím „svatých
proroků“. Tak obrací pozornost čtenářů zpět na Písmo. Už předtím jim připomínal, že mají „spolehlivé slovo proroků“ (2Pt 1,19; B21). Chtěl, aby měli jasno v tom, že jejich víra má základ v Božím slově. Nic z toho,
co je zaznamenáno v Novém zákoně, nepřináší myšlenku, že Starý zákon je neplatný nebo že má menší
význam. Opak je pravdou. Právě svědectví Starého zákona dotvrzuje pravdivost novozákonních textů
i opodstatněnost Petrových tvrzení, která se týkají Ježíše Krista.
V prvních verších třetí kapitoly však Petr ukazuje na jasnou linii své vlastní autority, která postupuje
od „svatých proroků“ Starého zákona až po jeho vlastní autoritu jako jednoho z apoštolů našeho „Pána
a Spasitele“. Petr si uvědomoval povolání, které dostal od Pána – aby šířil dobrou zprávu a staral se o věřící.
To je také důvodem, proč mluví s takovým přesvědčením a jistotou.

Aplikace
Proč musí být v našich životech tou konečnou autoritou Boží slovo – a ne názory společnosti či náš vlastní
úsudek? Jak se autorita Božího slova projevuje ve tvém životě?
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Den Páně (2Pt 3,1–18)

Pondělí 12. června

Posměvači (2Pt 3,3.4)
3

Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, 4a budou
se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává
tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ (2Pt 3,3.4)

Osobní studium
Poté, co Petr připomenul svým čtenářům důležitost poselství, „co předpověděli svatí proroci, i to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly“ (2Pt 3,2), zaměřuje se na konkrétní varování.
S jakými argumenty podle 2Pt 3,3.4 přijdou ti, kteří budou považovat druhý Kristův příchod za nejistý
nebo ho dokonce odmítnou? V čem spočívá nebezpečí takového zpochybňování? Jak může ovlivnit
život křesťana to, že zproblematizuje či zcela odmítne druhý příchod Ježíše Krista?
Mezi těmi, kteří šíří falešnou svobodu, a těmi, kteří propagují skepticizmus v souvislosti s druhým
příchodem Ježíše Krista, existuje důležitá podobnost. První skupinu Petr charakterizuje slovy: „svévolně
se ženou za poskvrňujícími vášněmi“ (2Pt 2,10). Druhou skupinu definuje jako lidi, „kteří žijí, jak se jim
zachce“ (2Pt 3,3). Zdá se, že může existovat souvislost mezi hříšnými touhami a falešným učením.
Posměvači, před kterými Petr varuje, se budou uštěpačně ptát: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod?“
(2Pt 3,4). Tímto způsobem budou zpochybňovat křesťanskou víru v Ježíšův návrat, který má již brzy přijít.
V souvislosti s Ježíšovými slovy o posledních dnech se budou posměvači opírat především o skutečnost,
že mnoho křesťanů již zemřelo, ale přesto vše pokračuje tak, jako tomu bylo dříve. Zdánlivě nic nenaznačuje, že by se měl Kristus opravdu znovu vrátit.
Může se zdát, jako by taková otázka měla nějaké opodstatnění. Vždyť dokonce i Henocha „trápil
problém smrti. Zdálo se mu, že spravedliví se mění v prach stejně jako bezbožní a že je to jejich konec.
Nedokázal vidět život spravedlivých za hrobem.“ (PP 85; NUD 33) Pokud s podobnými otázkami zápasil
i Henoch, který žil ještě před potopou, o co více budeme s podobnými otázkami zápasit my, kteří žijeme
o tisíce let později – v poslední době?
Jako adventisté máme skutečnost druhého Kristova příchodu přímo v názvu naší církve. Ježíš však
stále ještě nepřišel. Ano, i my se občas setkáváme s posměchem – jak to Petr předpovídal.

Aplikace
Jak tvou duchovní zkušenost ovlivňuje skutečnost, že Kristus ještě nepřišel?
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Úterý 13. června

Den Páně (2Pt 3,1–18)

Tisíc let jako jeden den (2Pt 3,8–10)
8

Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a „tisíc let jako jeden den“. 9Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má
s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
10
Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. (2Pt 3,8–10)

Osobní studium
Petr v 2Pt 3,8–10 odpovídá na argumenty posměvačů, že žijeme v neměnném světě. Svým čtenářům
připomíná, že taková představa není pravdivá. Náš svět se od stvoření stále mění. Petr se v diskuzi stále
vrací k Božímu slovu jako ke zdroji a autoritě. V čase velké hříšnosti Bůh zničil svět potopou (2Pt 3,6). Je
zřejmé, že potopa způsobila na zemi velké změny, jejichž následky je možné pozorovat i dnes. Poté Petr
připomíná, že následující zkáza nebude uskutečněna vodou, ale ohněm (2Pt 3,10).
Kromě toho Petr poznamenává: „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den
je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘“ (2Pt 3,10). Odvolává se přitom pravděpodobně na Ž 90,4:
„Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ Jinými slovy, naše chápání
a vnímání času se liší od toho Božího – proto musíme být opatrní v našich hodnoceních a soudech, které
se týkají času.
Z našeho lidského pohledu se nám může oprávněně zdát, že Kristus se se svým druhým příchodem
zpozdil. To je však pohled z lidské perspektivy. Z Božího pohledu o žádné opoždění nejde. Kromě toho
Petr podotýká, že Bůh nám přidal čas, protože s námi má trpělivost. Nechce, aby někdo zahynul (2Pt 3,9).
Tento „nastavený“ čas vlastně umožňuje, aby mnozí mohli činit pokání.
Petr však zdůrazňuje, že bychom Boží trpělivost neměli vnímat jako příležitost k odkládání našeho
rozhodnutí pro Ježíše. Den Páně přijde nečekaně – jako zloděj v noci. Zloděj, který přichází v noci, pravděpodobně očekává, že se mu podaří loupež provést nepozorovaně.
Apoštol také upřesňuje, že „se nebesa s rachotem zřítí a živly se rozpustí žárem“ (2Pt 3,10; B21). Petrovo
poselství se nápadně podobá tomu, co napsal Pavel: „Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy“ (2K 6,2).

Aplikace
Jaký je tvůj pohled na rozdílnost našeho a Božího vnímání času? Co ti to říká o rozdílu mezi námi a naším Stvořitelem? Jak si představuješ Boží shovívavost, o níž mluví apoštol Petr? Co to znamená pro tebe
osobně?
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Den Páně (2Pt 3,1–18)

Středa 14. června

Co to má společného se mnou? (2Pt 3,11–13)
11

Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, 12kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 13Podle jeho slibu
čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. (2Pt 3,11–13)

Osobní studium
Jeden mladý muž se pokoušel vydávat svědectví své matce. Mluvil o Ježíšově smrti i o zaslíbení jeho
návratu. Byl na sebe pyšný, protože měl pocit, že se mu podařilo vše vysvětlit velmi srozumitelně. Když
dokončil své „mini kázání“ o Ježíši a jeho druhém příchodu, jeho matka se na něj podívala a zeptala se ho:
„A co to má společného se mnou?“
Jak Petrova slova zaznamenaná v 2Pt 3,11–13 odpovídají na otázku: Co to má společného se mnou?
Název naší církve odhaluje naši víru v realitu Kristova návratu. Tato pravda je pro nás zásadní. Celá naše
křesťanská víra by neměla žádný smysl, pokud by se Kristus neměl vrátit podruhé a kdyby se neměla
naplnit všechna zaslíbení, která s jeho příchodem souvisejí.
Nehrozí nám však stejné nebezpečí jako špatným služebníkům z podobenství, které je zaznamenáno
v Mt 24,43–51? Možná se nedopustíme takového jednání, jaké je popsáno v podobenství. O to však nejde – koneckonců je to jen podobenství. V textu jsme však varováni, abychom se nesnažili nějak otupit
naše zásady – zvláště ty, které se týkají našeho chování vůči druhým lidem. Nesmíme se připodobňovat
světu a ztrácet zápal pro víru v Pánův návrat.
Občas se setkáváme s lidmi, kteří prostřednictvím různých výpočtů a nákresů tvrdí, že zjistili termín
Kristova návratu. Stanovování různých termínů Kristova druhého příchodu není správné, je to problém.
Existuje však ještě jeden, který je větší. Základním problémem je, že jak jdou léta, tak zaslíbení o druhém
příchodu sehrává v našem uvažování i životě stále menší roli.
Je pravdou, že čím déle jsme na této zemi, tím blíže se dostáváme ke Kristovu příchodu. Žel platí i to, že
čím déle jsme na této zemi, tím snadněji si dovedeme představit Kristův druhý příchod tak vzdálený, že to
ve skutečnosti náš život nijak neovlivňuje. Bible nás však před tímto falešným klidem varuje. Petr vyzývá
své čtenáře: „Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte
příchod Božího dne!“ (2Pt 3,11). Ať už se Kristův druhý příchod uskuteční kdykoliv, jeho realita by měla
ovlivňovat způsob našeho života.

Aplikace
Jak tě v tvém každodenním životě ovlivňuje realita Kristova druhého příchodu? Co tvoje odpověď prozrazuje o tvém životě a víře?
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Čtvrtek 15. června

Den Páně (2Pt 3,1–18)

Závěrečná výzva (2Pt 3,14–18)
14Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. 15A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán
poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla
dána. 16Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná
a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě. 17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných
lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. 18Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. (2Pt 3,14–18)

Osobní studium
Je zajímavé, že Petr končí svůj druhý list zmínkou o dopisech, které „napsal náš milý bratr Pavel“ (2Pt 3,15).
Pavel kromě jiného psal i o potřebě žít v pokoji, když čekáme na druhý příchod Ježíše Krista, a využívat
čas, který nám zbývá, k rozvinutí svatého života (Ř 2,4; 12,18; Fp 2,12).
Když Petr odkazuje na Pavlovy listy, tak vyjadřuje, že si jich první křesťané velmi vážili. Nedá se však určit, zda měl Petr na mysli celou sbírku Pavlových listů, které jsou dnes v Novém zákoně, nebo jen nějakou
část z nich. Petrův komentář však ukazuje, že Pavlovy listy byly vnímány a přijímány s respektem.
Petr však také zmiňuje, že někteří lidé Pavlovy listy překrucují. Tento problém nebyl jen s Pavlovými
listy, týká se to i všech ostatních knih v Písmu. Řecké slovo „grafé“ znamená doslova „písma“ nebo „spisy“ – v tomto kontextu však jasně odkazuje na „svatá Písma“, mezi něž patřily například Mojžíšovy knihy
(Tóra) nebo proroci. Petrova slova tedy můžeme považovat i za potvrzení toho, že Pavlovy listy mezi
věřícími velmi záhy získaly takovou autoritu, jako měly texty Starého zákona.
Když vezmeme v úvahu předcházející Petrova slova o falešných učitelích, kteří slibovali svobodu, tak
není těžké představit si je, jak zneužívali Pavlovy myšlenky o svobodě a milosti jako ospravedlnění svého
hříšného jednání. Pavel velmi silně zdůrazňuje spravedlnost z víry (Ř 3,21.22), ale nic v jeho listech nedává
lidem oprávnění pro to, aby hřešili (Ř 6,1–14). Sám apoštol Pavel musel řešit tento omyl v souvislosti s tím,
co učil a kázal o ospravedlnění z víry. Petr však varuje, že ti, kdo překrucují Pavlovy výroky (a další biblické
texty), tak to činí „k vlastní záhubě“ (2Pt 3,16).

Aplikace
Jaké změny můžeš právě nyní ve svém životě udělat, abys s Boží pomocí mohl žít takovým životem, k němuž tě povolává Ježíš Kristus?
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Den Páně (2Pt 3,1–18)

Pátek 16. června

Podněty k zamyšlení
Z našeho pohledu se může zdát, jako by byl druhý Kristův příchod opožděn. Ježíš věděl, jak se jeho následovníci budou cítit, a v některých podobenstvích posluchače varoval, co by se mohlo stát, pokud nebudou
pozorní a ostražití. Jedním z nich je podobenství o dvou služebnících, které je zaznamenáno v Mt 24,45–51.
Oba očekávali návrat svého pána. V souvislosti s jeho příchodem se však dopracovali ke dvěma zcela odlišným postojům. Jeden se rozhodl, že musí být na pánův příchod připravený v každý čas. Ten druhý konstatoval, že se pán opozdil, a viděl v tom příležitost chovat se sobecky a hříšně. „Neznáme přesné datum Kristova
příchodu, a proto máme bdít. ‚Blaze těm služebníkům, které Pán, až přijde, zastihne bdící‘ (L 12,37). Ten, kdo
očekává Kristův příchod, nezahálí. Čekání na Pána má v lidech vzbuzovat bázeň před Hospodinem a jeho
soudy. Všichni by si měli uvědomit, že odmítnutí nabízené Boží milosti je veliký hřích. Člověk, který očekává
Krista, žije podle pravdy, a tím se očišťuje.“ (DA 634; TV 406)

Otázky k rozhovoru
1. Přemýšlejte společně nad odpověďmi na otázku, jak vaši náboženskou zkušenost ovlivňuje skutečnost,
že se Kristus ještě nevrátil. Jak řešíte tento problém? Co se můžete naučit z odpovědí vašich spoluvěřících?
2. Které naše učení a zvyklosti vycházejí přímo z Písma a nejsou ovlivněny kulturou či tradicemi? A které
učení a zvyklosti jsou spíše výsledkem kultury, tradice či pragmatického uvažování?
3. V části na pondělí bylo uvedeno: „Zdá se, že může existovat souvislost mezi hříšnými touhami a falešným učením.“ Jaké může být propojení mezi falešným učením a hříšnými touhami? Proč nejde
o náhodné spojení?
4. Albert Einstein přišel s úžasnou teorií, že čas není absolutní veličina. V závislosti na tom, kde se nacházíme a jak rychle se pohybujeme, tak se čas v naší souřadnicové soustavě bude lišit od někoho, kdo se
bude nacházet v jiné soustavě. Na základě tohoto příkladu si můžeme uvědomit, že čas je velmi komplikovaný a funguje i způsobem, kterému příliš nerozumíme. Jak nám tyto myšlenky mohou pomoci
pochopit, že pro Boha čas není stejný jako pro nás? Jak nám to může pomoci pochopit naše omezené
vnímání toho, kdy se Kristus vrátí?

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:
_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________
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