
BIBLE PRO DNEŠEK: 

POSLEDNÍ UDÁLOSTI 
 

 

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas 
odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy 
bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků.“ (Sk 3,19-21) 

 

 

ThLic. Oldřich Svoboda, kazatel 

Třetí kapitola knihy Skutky apoštolů zaznamenává příběh, ve kterém u chrámové brány je 
uzdraven chromý muž. Učedníci Petr a Jan té příležitosti využijí a osloví lidí, kteří se zde 
seběhnou. Začnou s nimi hovořit o Ježíši a o evangeliu. 

Z toho textu třetí kapitoly je vidět, že nejprve hovoří o minulosti. Mluví o naději praotců a 
proroků. Potom mluví o Ježíši, který přišel jako Mesiáš, o jeho utrpení, smrti, ale především o 
jeho vzkříšení a vítězství.  

Poté se v kázání přesunou o krok dál a zdůrazní přítomnost. Hovoří o tom, že to byla právě 
Ježíšova moc, která v té chvíli změnila naprosto zásadním způsobem život toho nešťastného 
muže. Poté své posluchače vedou k tomu, aby tu nějak zareagovali, aby vnímali zprávu o tom, že 
Ježíš chce zachránit i je. Svou výzvu vyjádří dvěma výrazy: "čiňte pokání" a "obraťte se". Oba dva 
v podstatě vyjádří podobnou myšlenku. První výraz "pokání" je blízký řeckému stylu myšlení a 
vyjadřuje vnitřní změnu v myšlení člověka, v jeho nasměrování, kdy člověk přehodnotí své 
životní postoje, svůj pohled na sebe na Boha. Druhé slovo "obrácení" vyjadřuje koncept spíše 
starozákonní, a jde o opravdové přetočení - nové nasměrování vlastního života, radikálně o 180°.  

A právě tento bod osobního zlomu, kdy člověk odevzdává svůj život Pánu Ježíši, spojili Petr a Jan 
v tomto krátkém kázání s nadějí do budoucnosti, která je aktuální dnes pro nás, stejně jako 
tehdy. Mluví o tom, že odevzdání a s tím spojené odpuštění (či jak oni říkají: vymazání hříchu) je 
ničím, co dává člověku do života pokoj, mír a taky naději. Nadějí s výhledem na den, kdy 
Hospodin - jak to říkají v tom kázání - pošle znovu na zem z nebe svého Mesiáše, tedy Ježíše. A 
proto pro ty, kteří dali Ježíše svůj život, ten den, kdy se Ježíš vrátí, má být dnem radosti, 
radostného setkání s tím, kdo jim odpustil.  

A právě tento den v budoucnosti je zde opět vyjádřen dvěma velmi zajímavými pojmy. Oba se 
doplňují. Tím prvním výrazem je "čas odpočinutí". A pisatel knihy Skutky apoštolů zde použije 
velmi zajímavé slovo, které se původně používalo pro označení toho, když někdo byl dlouhou 
dobu vystaven velkému horku nebo žáru, a teď se mu konečně dostane ochlazení nebo osvěžení. 
Český studijní překlad Bible proto poměrně výstižně a hezký přikládá, že den Ježíšova návratu, 
to bude "čas osvěžení od Pánovy tváře".  Na Ježíšův návrat se tedy Boží děti mohou těšit jako na 
okamžik, kdy po dlouhé době (možná po dlouhých letech) namáhavých bojů přichází chvíle a 
okamžik, který přináší úlevu a osvěžení. 

Druhý výraz, který text použije pro myšlenku Ježíšova návratu, je to, že se zde hovoří o dni, kde 
bude všechno nové - doslova "den obnovení všeho". Použitý výraz v textu naznačuje naprostou a 
dokonalou obnovu našeho života, ale i celého světa a vesmíru do toho původního stavu, který 
Bůh zamýšlel, když nás vytvořil. Ten původní Boží plán se mnou, s mým životem, ale i s tímto 
vesmírem, konečně dojde svého naplnění. A právě tato realita té nádherné naději do 
budoucnosti je úzce spojena právě s tím, co se stalo už v minulosti - tedy, že Ježíš přišel, zemřel a 
zvítězil. Ale také s tím, jak na tu nabídku zareagují právě dnes. Zda přijmou pozvání k pokání, 
obrácení se a odevzdání Ježíši. Pokud ano, potom tahle naděje je i pro mě a může mi dát novou 
sílu do dalších dnů. 


