Těšíte se na Ježíše? Na jeho
příchod? Nebo máte strach?
A proč?
Ve vyznání víry říkáme:
"Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství
svatých,
odpuštění hříchů a život
věčný" (Apoštolské vyznání
víry; 2. stol.). "Vyznávám
jeden křest na odpuštění
hříchů, očekávám vzkříšení
mrtvých a život budoucího
věku" (Nicejsko-cařihradské
vyznání víry; 4. stol.).
Téma života věčného a
vzkříšení
mrtvých
je
tématem tzv. křesťanské eschatologie - nauky o věcech budoucích, věcech, které přijdou, nastanou. Je dvojí
pohled na věci budoucí, na eschatologii. Rozlišujeme eschatologii osobní a všeobecnou.
Do osobní eschatologie patří témata lidské smrti, osobního soudu a stavu duše po smrti: téma nebe, nebo stavu
sebezavržení – pekla; tyto stavy jsou nezvratitelné. A stavu jakéhosi přednebí - stavu očišťování, v němž je
duše Bohem očišťována a poté vstoupí do nebe.
Vedle osobní eschatologie je eschatologie všeobecná. Ta učí o vzkříšení těla a všeobecném soudu. Učí o
dovršení díla stvoření, až Bůh bude všechno ve všem. I zde platí, že lidé žijící nebem obdrží vzkříšená těla a
budou žít po způsobu vzkříšeného Krista. Lidé však, kteří žijí v sebezavržení budou žít dál sebezavržení se
svými těly pod tyranií satanovou. Bible to nazývá "ohnivým močálem".
Důležité je, že věci budoucí má každý ve svých rukou. Kdo spojí svůj život s Kristem - Spasitelem, obdrží dar
spásy. Kdo Krista - Spasitele odmítne, sám se uvrhne do zavržení.
Nyní znovu otázka. Těšíte se na Krista? Pokud ne, co vás od něho odvádí? Anebo, co vám nyní bere možnost
spásy? Vložte s důvěrou nyní tyto věci do rukou Ježíšových. Proste Pána, aby vám dal sílu opustit tyto věci a
zříct se jich.
Příští týden budeme oslavovat Krista jako Krále, jako svého jediného Pána. Kéž bychom v tomto týdnu prosili
Ježíše, aby nám nevládlo už nic, co nás vzdaluje daru spásy, a mohli s radostí vyznat, že Ježíš je již jediný Pán
našeho života. Využijte jistě i svátosti smíření, abychom mohli příští neděli skutečně pravdivě oslavit - Ježíše
Krista, Krále.

