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Apoštol Petr nám sd?luje d?vod, pro? se J?žíš zatím nevrátil. Píše, „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to
n?kte?í vykládají, nýbrž má s námi trp?livost, protože si nep?eje, aby n?kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp?li k
pokání.“ (2. Petr?v 3:9) Náš Pán je hojný v trp?livosti v??i bezbožnému.
Osobn? jsem ohromený Boží trp?livostí s námi v této dob?. Morální skluz je žalostný dokonce pro sv?tské
pozorovatele. I když se snažíš držet si ?isté sv?domí, tvá mysl je denn? zapln?na zprávami o d?ní toho zlého.
N?které v?ci jsou tak odporné, že jsou nepochopitelné: vrazi ve školách, zneužívání d?tí, bojující homosexualita,
nevýslovné zv?rstvo.
?asto naše srdce volají, „Pane, kdy tu bude spravedlnost? Kdy pošleš pachatele zla p?ed soud?“ Ptáme se, pro?
Pán tak dlouho ?eká, aby naložil s nevýslovnou špatností dnes tak nespoutanou. P?edstavujeme si ty scény, kdy
všichni pachatelé zla kone?n? pokleknou p?ed Pánem, ?elíc svatosti.
Ale Petr ?íká, že Ježíš se te? nesoust?edí na soud, dokonce ani ne na ty nejhorší h?íšníky. Spíše je náš Pán
zabrán milostí. Je trp?livý v??i tomu nejhoršímu od nejhorších. A ?eká, až bude moci prokázat milosrdenství
každému nestoudnému h?íšníkovi, usilujíce o n?j.
„Když tedy se toto vše rozplyne, jak svat? a zbožn? musíte žít vy, kte?í dychtiv? o?ekáváte p?íchod Božího dne! V
n?m se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu ?ekáme nové nebe a novou zemi, ve
kterých p?ebývá spravedlnost. Proto, milovaní, o?ekáváte-li takové v?ci, snažte se, abyste byli ?istí a bez poskvrny
a mohli ten den o?ekávat beze strachu p?ed Božím soudem. (2. Petr?v 3:11-14)
M?žeme strávit naše dny soust?ed?ním se na znamení ?as?, na Blizkém východ? nebo n?kde úpln? jinde. Ale B?h
?íká, „Podívej se na své vlastní srdce. Ujisti se, že jsi sv?domitý v??i mému Slovu.“ Pavel dodává, „Každý z nás
tedy sám za sebe vydá po?et Bohu.“ (?íman?m 14:12). Dále nás pak upozor?uje na to, abychom nesoudili druhé a
abychom byli obez?etní a nekladli bratru do cesty kámen úrazu.
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