
Druhý Kristov príchod 

 

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám 

vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším 

vás… Vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som 

vás roztratil - hovorí Pán -, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.1 

Ježiš Kristus splnil poslanie, ktoré mu Otec zveril. V určitom zmysle však jeho dielo ešte nie 

je dokončené: Ježiš príde na konci čias zavŕšiť to, čo začal. Od svojich počiatkov Cirkev 

preukazovala vieru v druhý príchod Krista s mocou a veľkou slávou2 „súdiť živých a mŕtvych”.3 

„Sväté písmo hovorí o dvoch príchodoch Božieho Syna,” poúča nás Rímsky katechizmus. „Prvý 

príchod sa uskutočnil vtedy, keď pre našu spásu vzal na seba ľudské telo a stal sa človekom v 

lone Panny; ten druhý nastane vtedy, keď príde na konci sveta súdiť celé ľudstvo, a nazýva sa 

Pánovým dňom.”4 

Na záver liturgického roka nám texty čítaní zo svätej omše opätovne pripomínajú túto pravdu 

viery. V prvom čítaní5  prorok Daniel vyhlasuje: V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo 

stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti. Vtedy bude plnosť spásy, čo nastane spolu so 

zmŕtvychvstaním tiel každého, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu 

zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu. Prorok hovorí o zvláštnej 

sláve, ktorá očakáva tých, čo svojím apoštolátom nejakým spôsobom prispeli k spáse iných: 

Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako 

hviezdy na večné veky. 

Kresťania všetkých storočí túžili vidieť oslávenú tvár Krista a opakovali invokáciu: Marana 

tha! - Príď, Pane Ježišu!6 Táto strelná modlitba sa tak často používala v prvotnej Cirkvi, že sa 

zachovala do dnešných čias v aramejčine, jazyku, ktorým hovoril Ježiš i apoštoli.7 Po preklade 

do všetkých moderných jazykov sa dnes používa vo svätej omši po premenení ako možné 

zvolanie vtedy, keď už je Ježiš skutočne prítomný na oltári v Eucharistii. Cirkev preukazuje takto 

túžbu uvidieť ho po jeho príchode v sláve, čím sa „liturgia na zemi zlaďuje s tou v nebi. Tu hneď 

vzápätí, ako aj v každej svätej omši k nám prichádza potešujúca odpoveď: Áno, prídem čoskoro 

(Zjv 22, 20).”8 Hoci pre nás ešte nenadišla chvíľa byť s Ježišom v nebi, môžeme prežívať jej 

anticipáciu vo svätom prijímaní. „Modlime sa z úprimného srdca túto modlitbu Cirkvi: Príď, Pane 

Ježišu!,” vyzýva nás pápež, „nech sa stane spontánnou prosbou každej ľudskej duše, ktorá sa 

nemôžeme sa uspokojovať prítomnosťou, lebo naše srdcia prahnú po prisľúbenom požehnaní, 
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ktoré má ešte len prísť,”9 že s našimi oslávenými telami nájdeme plnosť v Bohu. S obnoveným 

zápalom sa modlime k Ježišovi: Vultum tuum, Domine, requiram.10 Pane, túžim vidieť tvoju tvár! 

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud… Pána mám vždy 

pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja 

duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby 

tvoj svätý videl porušenie.11 V tomto responzóriovom žalme zo svätej omše, interpretovanom v 

Skutkoch apoštolov,12 vzťahujú sa dané slová na Krista a jeho druhý príchod, ale sú aj 

predpoveďou vzkriesenia našich tiel na konci časov. Môžeme sa v hĺbke srdca modliť: Pán je môj 

podiel na dedičstve  a na kalichu, podiel, ktorý mi pripadol. Preto sa raduje moje srdce a môj 

jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji teraz a až do konca čias. Kristus je veľkým podielom 

nášho života. Teraz čaká na svoj čas, aby zasadol po pravici Boha.13  

Na konci časov - čítame v evanjeliu14 - uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou 

mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja 

zeme až po kraj neba. Hoci sa jeho vtelenie odohralo v dejinnom časovom rámci v skrytosti a v 

nepoznaní a počas jeho umučenia zostalo celkovo jeho božstvo utajené, na konci čias príde 

obklopený velebou a chválou, ako to predpovedal prorok Daniel. Jeho príchod budú sprevádzať 

veľké znamenia na zemi i na nebi: Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z 

neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.  Príde ako Vykupiteľ sveta, ako kráľ, Sudca a Pán 

vesmíru nie preto - ako nás poúčajú cirkevní otcovia -, aby bol nový súd, ale aby „zhromaždil 

pred svoj tribunál všetkých tých, čo ho súdili na zemi. Ten, ktorý mlčal vtedy počas rozsudku, 

občerství pamäť zločincov, ktorí sa odvážili potupovať ho na kríži. ,Toto ste mi urobili,’ povie 

im, ,a ja som mlčal.’ 

Vtedy vo svojej láskavej prozreteľnosti prišiel Kristus dať ľuďom s nežným prehováraním 

lekciu, čo znamená milosrdenstvo; pri svojom druhom príchode sa budú musieť všetci ľudia 

podriadiť jeho kraľovaniu, či sa im bude chcieť, alebo nie… Preto sa modlíme vo Vyznaní viery, 

tak, ako sme ho prijali, že v neho veríme ako v toho, kto vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A 

zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.”15 Preukáže svoju slávu 

tak svojim verným služobníkom, ako aj tým, ktorí ho popierali a prenasledovali jeho 

nasledovníkov, ale aj tým, ktorí žili, akoby jeho smrť na kríži bolo niečo bezvýznamné. Celé 

ľudstvo pochopí, že ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby 

sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: 

„Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.16 

Vtedy plne pochopíme transcendentálnu dôležitosť nášho denného zápasu o nasledovanie 

Krista. Aký poklad sa ukrýva v tých malých službách denne preukazovaných Bohu a blížnym! 

Ak sme verní, Ježiš nás odmení ako svojich dlhodobých priateľov. Preto sa raduje moje srdce a 

môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. 
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Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť - pokračuje 

responzóriový žalm dnešnej liturgie. 

Z vnuknutia Ducha Svätého autori Svätého písma často poukazujú na Kristov druhý príchod 

gréckym termínom parúzia. Tento výraz sa používal v svetskom jazyku na opis slávnostného 

vstupu imperátora do mesta alebo do provincie, kde ho následne vyhlásili za záchrancu tej oblasti. 

Triumfálne vstupy boli obvykle príležitosťami na oslavy a niekedy na začiatok rátania nového 

času,17 čím sa chcel vyjadriť začiatok čohosi nového. Pre nás bude príchod Pána príležitosťou na 

veľkú oslavu, keď sa duše zosnulých znova spoja s ich vlastnými telami a „nový kalendár” uvedie 

novú formu existencie, v ktorej každý bude vzdávať Bohu slávu vo večnosti bez konca.  

Prvých kresťanov pobádalo ich očakávanie Pánovho dňa vydržať a trpezlivo znášať každú 

formu protivenstva. Svätý Pavol to často opakovane pripomína. Napodobňujme prvých kresťanov 

v tom hlavne vtedy, keď sa stretneme vo svojom prostredí s ťažkosťami. Musíme ustavične 

vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska 

všetkých vás je čoraz väčšia - píše Apoštol Solúnčanom. A tak sa aj my vami chválime po Božích 

cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 

A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, 

za ktoré trpíte.18  

Z času na čas Pán možno dopustí, že budeme za svoju vieru trochu trpieť, alebo nás nechá 

zažiť chorobu a bolesť. Boh chce, aby sme väčšiu dôveru vkladali do neho než do povedomia 

svojej osobnej dôležitosti, do stavu svojho zdravia, do svojich majetkov… Takto sa lepšie 

pripravíme na jeho druhý advent v sláve. Chce tiež, aby sme my, ktorí žijeme uprostred tohto 

sveta, pamätali na to, že „Božie kráľovstvo - ktoré má svoj počiatok už tu na zemi v Kristovej 

Cirkvi - nepochádza z tohto sveta pominuteľnej tváre a jeho rozširovanie sa nemôže zamieňať s 

civilizačným, vedeckým alebo technologickým pokrokom, ale spočíva v stále sa prehlbujúcom 

spoznávaní nedosiahnuteľného Kristovho bohatstva, v stále pevnejšej nádeji na večné blaho, v 

stále horlivejšej odpovedi na Božiu lásku, v stále hojnejšom rozdávaní milosti a v stále hojnejšom 

šírení sa svätosti u ľudí.”19 
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