3. v mezidobí „B“
AI Pokuď se hlouběji zamyslíme nad svým životem, tak můžeme mluvit o dvou
rovinách naší existence. První je rovina, která nezáleží od nás. Například, že jsme
se narodili na tomto a nikoli na jiném místě. Druhá rovina záleží od nás. To jsou
už všechny skutky, které jsou závislé od nás. Například, že jsme si postavili dům.
KE Evangelista Marek napsal, že když Ježíš veřejně vystoupil, řekl slova: "Čas
se naplnil a Boží království se přiblížilo. Obraťte se a věřte evangeliu". I v těchto
slovech jsou dvě roviny. První nezáleží od nás, ale záleží od Boha. Druhá záleží
od nás.
DI Od Boha záleží to, že čas se naplnil. Bůh poslal na svět svého Syna a dějiny
spásy dosáhly v něm svého vrcholu. Touhy Starého zákona se naplnily. To je to
naplnění času.
Od Boha záleží i to, že se přiblížilo Boží království ". Přiblížilo se v Kristu,
bude pokračovat v dějinách světa a své završení bude mít ve věčnosti, po druhém
Ježíšově příchodu.
PAR Od nás záleží druhé dvě požadavky. Jsou vlastně odpovědí na to, co Bůh
pro nás udělal. Máme se kát a věřit evangelium.
Kát znamená změnit celkově své myšlení a jednání. Najít novou cestu a nový
cíl, kterým je Ježíš. Dokážeme to tehdy, když upřímně uvěříme evangeliu.
Evangelium jsou Ježíšova spásná slova a skutky, které máme po(vy)slechnout a
podle nich žít. Je to Ježíš zvláštním způsobem stále přítomen mezi námi. Pokud
si ho člověk zamiluje, tak pochopí, co znamená žít novým životem, co to je
vlastně pokání, co to je nová cesta a nový cíl. Má to být jiný život, než vedou ti,
kteří v evangelium neznají, nebo se ho bojí přijmout.
MY starozákonní vyprávění o prorokovi Jonášovi, který svým kázáním zachránil
Ninive, nám rozšiřuje naše křesťanské poslání. My se neobracíme, nekáme a
nevěříme jen sami pro sebe. My to děláme proto, abychom pomohli i druhým
najít cestu k Ježíšovu poselství.
Jako jedinci jen těžko můžeme kráčet po ulicích našich měst a volat, že
zahynou, pokud se nezačnou kát. Lidé by nás pokládali za náboženské fanatiky.
Lidé dnes nechtějí veřejně poslouchat o Bohu. My je nezhromaždíme. Zhromaždí
je jiní. Například, když se jedná o primitivní zábavu sociálních sítí či médií nebo
vystoupí nějaká "modla" ze světa moderní kultury.
Naše síla je v tom, že se musíme duchovně spojovat. Křesťané by měli tvořit
ve farnosti nebo ve městě takovou sílu, která může ovlivnit hříšnou atmosféru
prostředí. To je náš nejlepší způsob ohlašování, že zahynou v hříších naše města,
pokud se lidé nezmění.
ADE Bůh nám dal hodně, ale také od nás chce hodně. Chce především to,
abychom přijali jeho Syna a žili tak, jak nás to učí. Amen

