
39.    ŽIVOT VO SVETLE PRÍCHODU BOŽIEHO DŇA 

 

Vitajte, milí poslucháči, při našich pravidelných zamysleniach nad božím Slovom. 

Pripomeňme si dnes niekoľko myšlienok z predchádzajúcich úvah nad 2. listom apoštola 

Petra na tému Kristovho druhého príchodu. Apoštol Peter vo svojom liste nepodáva detailné 

informácie a chronologický sled budúcich udalostí, ktoré sú popísané na iných miestach a v 

mnohých proroctvách, ale zdôrazňuje skutočnosť, že tento svet a všetky hodnoty, na ktorých 

aj veriacim toľko záleží, budú jedného dňa preverené ohňom. Vypočujte si najskôr 

sprievodné verše z Petrovho listu: 

2. Petrov 3:10-13  Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, 

a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. 11  Keď sa to 

teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, 12  ktorí 

očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, 

rozpálené ohňom, potečú! 13  A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v 

ktorých prebýva spravedlivosť. 

Kto považuje slová apoštola Petra vo svojom liste len za nadejné priania tých, ktorí sa 

nedokážu zmieriť so stavom sveta a kto je presvedčený, že smrťou človeka všetko končí, 

bude žiť a konať tak, ako keby sa žiadny Boží súd nikdy nemal odohrať . Onen deň, deň Pána 

alebo deň Hospodinov je známy z dôb Starého zákona ako deň Božieho súdu . O tomto dni 

hovorili všetci proroci. Ale biblické proroctvá neboli ľudstvu dané len preto, aby v nás 

prebúdzali prirodzenú zvedavosť, ale aby sme boli motivovaní žiť svätým životom. Napríklad 

prorok Izaiáš o tom dni hovorí: 

Izaiáš 13:9-11  Hľa, deň Hospodinov prichádza, ukrutný, prchlivosť a páľa hnevu, aby 

obrátil zem na púšť, a jej hriešnikov zahladí z nej. 10  Lebo hviezdy nebies, ani ich 

najjasnejšie súhvezdia nedajú svietiť svojmu svetlu; slnce sa zatmie vtedy, keď bude 

vychádzať, a mesiac nedá svietiť svojmu svetlu. 11  A navštívim zlosť na okruhu sveta a na 

bezbožných ich neprávosť. A spôsobím to, že prestane hrdosť pyšných, a vysokomyseľnosť 

tyranov ponížim. 

Aj keď sa Pán Ježiš Kristus ešte nevrátil, doba milosti a príležitosť na pokánie s definitívnou 

platnosťou skončí. To bude mať katastrofálne následky pre všetkých, ktorí žili bezbožným 

životom a nerobili pokánie. Božia skaza počas súdu presahuje všetku ľudskú predstavivosť a 

skúsenosti všetkých katastrof, ktoré kedy krajinu a ľudstvo postihli. Nebesia sa zrútia, všetko 



bude roztavené žiarou ohňa, aby mohlo byť vykoreneno všetko zlo. Aj medzi veriacimi sa 

nájdu mnohí, ktorým  predstava ohňa a síry v súvislosti s Božím súdom nevyhovuje. Dávajú 

prednosť Bohu, ktorý je láskavý, trpezlivý a zhovievavý, ktorý má pre hriešnikov 

porozumenie.  Kto nie je Božím pôsobením premenený, hrozí mu strašný trest, pretože Boh 

je nie len dobrotivý, ale aj spravodlivý sudca. Nechajme hovoriť Písmo: 

list Rímskym 2:4-6  A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a 

zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? 5  Ale podľa svojej tvrdosti 

a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravedlivého súdenia 

Boha, 6  ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov,… 

Z Písma vieme, že Boh preukazuje dočasné milosrdenstvo všetkým, ale večný život len tým, 

ktorí robia pokánie. Ďakujme Bohu každý deň, že ešte poskytuje mnohým príležitosť k 

spaseniu.Všimnime si štyri záruky týkajúce sa druhého príchodu a Božieho súdu: 

A. Kristov návrat a deň súdu je absolútne istý. Každého čaká deň stretnutia s Pánom 

celého vesmíru, kedy budú jedni uvedení na večnosť a druhí odsúdení k večnej záhube. Ako 

je napísané: 

Židom 9:27  A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd, ... 

Každý z nás má predurčenú schôdzku so smrťou, a nikto, okrem Henocha, a Eliáša, tejto 

skutočnosti ešte neunikol. Tí, ktorí veria v reinkarnáciu, alebo že nejakým spôsobom dostanú 

druhú šancu, budú sklamaní. Sklamaný bude každý, kto verí, že stačí úprimná viera alebo že 

niekto môže byť spasený iným spôsobom, ako skrze smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. V 

onen deň totiž nikto nebude môcť povedať, že žiadne varovanie nepočul: 

Skutky apoštolské 17:30-32  Bôh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje 

ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie, 31  pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť 

celý svet v spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru 

vzkriesiac ho z mŕtvych. 32  Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali, a 

druhí povedali: Vypočujeme ťa o tom aj po druhé. 

B. Kristov návrat bude náhly, nečakaný a strašný, pre tých, ktorí žili bez viery a nerobili 

pokánie, príde ako zlodej v noci. Kto bude nepripravený, utrpí stratu večného života: 

Matúš 24:42-44  Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán. 

43  Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž prijde zlodej, bdel by a nedal by 

podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, 

prijde Syn človeka. 



Tá hodina príde rovnako nečakane a náhle ako prišla potopa. Noe veril, žil a staval archu 

podľa Božích inštrukcií 120 rokov. Keby vo svojej viere poľavil a dielo nedokončil, zahynul by 

rovnako ako všetci ostatní. Boh vo svojej veľkej trpezlivosti preveril vieru Noeho a očití 

svedkovia mali možnosť robiť pokánie. Noe konal podľa zmluvy, ktorú s ním Boh uzavrel, aj 

keď sa okolo nič podstatného, okrem hriechu a posmechu, nedialo: 

Matoúš 24:37-39  A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: 38 

 lebo jako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávaly až do toho dňa, 

ktorého vošiel Noe do korábu, 39  a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak 

bude aj za príchodu Syna človeka. 

Väčšina ľudí počula o Božích súdoch aj to, že Pán Ježiš v budúcnosti príde, aby súdil svet. 

Mnohí videli filmy ako je "Kristovo utrpenie" alebo Ježiš. Možno čítali bestsellery amerického 

spisovateľa Tima LaHaye zo série "Ponechaný na pospas", takže aj keď Bibliu nikdy nečítali, 

majú určitú predstavu o tom, že deň súdu sa blíži. Napriek tomu väčšina ľudstva zostáva v 

duchovnom zmysle povedané mŕtva, sú slepí a hluchí k akémukoľvek varovaniu. Ale žiť a 

umrieť bez Krista bude mať ďaleko horšie následky, než stretnutie so zlodejom v noci. 

C. Kristov návrat zatvrzelým a netečným neumožňuje žiadny spôsob úniku. Kristov 

príchod bude sprevádzať oveľa väčšia pohroma, ako všetky prírodné katastrofy a atómove 

výbuchy dohromady. Predstavte si, že by sa k zemi blížilo obrovske vesmírne teleso a 

astronómovia nás varovali, že zničí celú krajinu. Kam by sme sa obrátili, kde by sme sa 

skryli? Aj keby pred Božím hnevom odleteli raketou z krajiny do vesmíru, neunikli by, pretože 

celý vesmír a každý prvok bude ohňom pretavený. Nikto, bez ohľadu na to ako je mocný, 

bohatý, vzdelaný, inteligentný, nemá šancu na prežitie. Iba tí, ktorí sú v Kristovi, sú v 

bezpečí. Apoštol Peter varuje, že príde deň, kedy sa pominú nebesia s rachotom, a živly, 

rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria." Veríte, že až sa Pán 

Ježiš Kristus vráti na zem po druhýkrát, nastane deň Božieho súdu? Ste pripravení stretnúť sa 

so svojím Spasiteľom a Tešiteľom? Nikto z nás nevie, koľko času mu Hospodin odmeral: 

D. Až sa Pán Ježiš Kristus vráti, zničí dielo pyšných a bezbožných. Nič nezostane pred 

Bohom skryté, nič z tohto sveta nebude zachované. Boh bude súdiť nielen všetky ľudské činy, 

ale aj nečinnosť a každé márne slovo! Písmo hovorí nielen o odsúdení bezbožných, ale aj o 

Božom hodnotení diela veriacich. Nie všetci veriaci totiž konali Božiu vôľu a premárnili veľa 

príležitostí k dobrým skutkom. Odkladali to, čo mali a mohli pre Božie kráľovstvo vykonať. Za 



to ich nečaká žiadna odmena. V liste Korintským je napísané, že skutky veriacich budú v onen 

deň preverené ohňom: 

1 Korintským 3:15  ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale 

tak ako skrze oheň. 

Apoštol Peter poukazuje na skutočnosť, že bezbožným ľuďom, ktorí nerobili pokánie, nebude 

pripočítané k dobru ani to najlepšie dielo ich rúk. To neznamená, že každé dielo neveriacich 

je pre dobro ľudstva bezcenné. Mnohí bezbožní a formálne veriaci môžu byť pre dobro 

ľudstva užitoční. Stačí pripomenúť úžasný pokrok v medicíne, vo vede a technike, prínos 

umenia, či už ide o hudbu a literatúru, či obetavá a nezištná práca najrôznejších 

humanitárnych organizácií. Ľudia ako jednotlivci i národy dosiahli úžasné  úspechy.  Napriek 

tomu bude ich dielo odsúdené k zániku. Odmeneným bude patriť iba to, čo sa urobilo pre 

Božiu slávu. Preto majme na pamäti, kto je naším Pánom, komu slúžime a ako vykupujeme 

čas , ktorý nám bol zapožičaný.   

2. Pretože Kristus príde súdiť, máme žiť sväto a pripomínajte ešte nespaseným, že dnes je 

deň spasenia. Keďže ide o večný život, prikázania a rozkaz - žite sväto, nie je otázkou voľby 

životného štýlu, ale duchovnej poslušnosti bez ktorej nie je spasenie! Ako sa dá sväto 

žiť?Počúvajme: 

1 Petrov 2:11-12  Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali 

telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši. 12  Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci 

dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré 

skutky oslavovali Boha v deň navštívenia. 

Žiť sväto znamená, že žijeme inak ako svet okolo nás. To neznamená, že sa budeme správať 

ako asketickí čudáci. Naša inakosť spočíva v tom, že sa držíme hodnôt, ktoré nás učí Písmo a 

svojím životom ich napĺňame. Žijeme vo svetle večnosti, nie pre pominuteľnosť tohto 

sveta. Hospodin nám daroval všetko, čo potrebujeme k životu a zbožnosti, skrze poznanie 

Toho, ktorý nás vo svojej sláve a ušľachtilosti povolal k sebe: 

2 Petrov 1:3  jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, 

pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, 

Inými slovami, máme žiť tak, ako keby sme boli v Božej prítomnosti s vedomím, že naším 

najväčším pokladom je Pán Ježiš Kristus. Máme žiť v radostnom očakávaní druhého príchodu 

a vedomím, že príčinou zdanlivého odďaľovanie je príležitosťou pre ešte nespasených, aby aj 

oni činili pokánie: 



Skutky apoštolské 3:19-21  A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, 

aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, 20  a aby poslal predurčeného vám Krista 

Ježiša, 21  ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril 

Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. 

3. Podľa Božieho zasľúbenia máme očakávať nové nebo a novú zem, kde budú prebývať 

spravodliví. Izaiášovo proroctvo hovorí o novom mieste, kde nikto nebude páchať zlo, kde si 

nikto ani nespomenie na veci minulé, kde nebude počuť krik a plač, kde nebude smrti ani 

smútku, miesto, kde bude vládnuť večný pokoj a mier. Božie kráľovstvo, nová krajina a nové 

nebo nemá nič spoločného s ľudskými predstavami o harfách a bielych obláčikoch, na 

ktorých budú posedávať anjeli a všetci sa budú príšerne nudiť. Nová krajina a nové nebo 

bude dokonalé  miesto , kde sa budú všetci spoločne radovať v Božej prítomnosti. 

 

 

 


