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Dimenze pravdy
Petr se blížil konci svého života. Jaké závěrečné poselství chtěl tento věrný muž (který se z prostého
rybáře stal rybářem lidí) předat raným křesťanům i nám? Co se nám snažil ze všech sil připomenout a
k čemu nás chtěl podnítit?
Chtěl zamezit tomu, abychom byli nečinní a neplodní. V kapitole 1 píše: „Máte-li tyto vlastnosti a
rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce“ (2.
Petrův 1:8). Nechtěl, abychom své učednictví strávili v lenosti, nýbrž abychom pilně prohlubovali své
poznání Pána Ježíše a přinesli plody hodné pokání.
Jak nám chce Petr pomoci, abychom toho dosáhli? Podobně jako oční lékař nám chce pomoci zlepšit
zrak. Podle něj je naším problémem krátkozrakost, která nás zaslepuje vůči pravdě Boží do té míry, že
zapomínáme na to, co je v životě opravdu důležité – na to, že nám bylo odpuštěno a tudíž jsme všichni
děti Boží. Děje se tak proto, že vidíme věci, které jsou před námi, kterých se můžeme dotýkat,
ochutnávat je, cítit je a slyšet je každý den, a ony pak zamlžují a zastírají věčné věci, které jsou
vzdálené. „Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých
hříchů“ (2. Petrův 1:9).
Petr vzpomíná na to, jak Ježíš pokáral farizeje, řka, že slepí vedou slepé, až všichni spadnu do jámy.
Pravil: „Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy “
(Matouš 15:14). A tak nám pomáhá spatřit věčnou pravdu, dimenzi pravdy a naše místo v ní.
Co je touto dimenzí pravdy? Přečtěme si 2. list Petrův 1:1-4 a pokusme se vysledovat vzájemné
vztahy.
1: Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my
díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista.
2: Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
3: Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali
toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
4: Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské
přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
Náš Bůh a náš spasitel Ježíš Kristus jsou nadáni vlastnostmi spravedlnosti, jsou plni slávy a
dokonalosti a konají prostřednictvím božské moci. Díky Boží spravedlnosti, božské moci a milosrdné
a dokonalé Boží povaze nám byla zajištěna požehnání. Bůh, který koná spravedlivě, nám poskytl víru.
Získali jsme ji díky Němu, obdrželi jsme ji od Něj. Petr poznamenává, že máme všichni stejné
postavení. Žárlivost učedníků je ta tam, zmizely spory o to, kdo bude sedět vedle Krista v království, a
hádky o to, kdo je mezi učedníky nejvýznamnější.

Díky posvátné Boží moci jsme o Něm získali povědomí, skrze zkušenost jsme získali poznání, které se
prohlubuje spolu s tím, jak Bůh ovlivňuje náš život a tvaruje náš charakter. A díky Jeho nádherné a
jedinečné povaze nám byla udělena veliká a drahocenná zaslíbení.
Stojíme tedy před ním s vírou v nádherné sliby, které nám byly dány, a rosteme v Jeho poznání. Jak
však říká Petr, to ještě není všechno. Díky vašemu poznání máte milost a pokoj. Člověk, kterým se
stanete, je schopen odhlédnout od pomíjivého směrem k věčnému a vstupuje do dimenze, kde vládne
milost a pokoj, kde jsou odpuštěny všechny hříchy, kde je dosaženo smíření a kde hřejivost věčného
míru překonává starosti pomíjivého světa. Mír je uskutečnitelný; toto poznání nám totiž umožňuje
uvědomit si, že všechny věci, které se týkají života a zbožnosti, jsou nám k dispozici. Máme vše, co
potřebujeme, nic dobrého nám nechybí a nemusíme nic dokazovat.
Výše zmíněné sliby se netýkají pouze toho, že se zbavíme hříchu, ale i toho, že se staneme podobnými
Bohu a budeme mít podíl na božské přirozenosti, která je plná milosti a dokonalosti. To však zároveň
znamená i to, že v Jeho království budeme věční. „Tak se vám široce otevře přístup do věčného
království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista“ (2. Petrův 1:11).
Když se zabýváme dimenzí pravdy, ptáme se sami sebe, co máme dělat. Na jedné straně nemusíme
dělat nic, neboť Bůh je tím, kdo dává a přiděluje. Na druhé straně nesmíme být líní a nečinní. Dimenze
pravdy nás musí přimět k tomu, abychom vynaložili veškeré úsilí a veškerou snahu k posílení naší
víry. Doplňte svou víru o ctnost a dokonalost Boží a pak přidávejte ostatní božské charakteristiky, až
nakonec přidáte obětavou lásku, kterou Ježíš žádal po Petrovi.
Jeden autor upozornil na řecká slova, která se zde objevují. Podle jeho názoru nás Petr žádá o to,
abychom s sebou vzali „choréga“ – bohatého občana, který financoval a umožňoval dramatické
produkce. Jinými slovy, nemáme se snažit jednat sami; to je chyba, kterou jsem já, Petr, ve svém
životě učinil mnohokrát, a musel jsem se naučit spoléhat se na Ježíše, důvěřovat Jeho slovu, připustit,
že toho zná daleko více než já, ať už o rybaření nebo o Boží vůli a záměru.
Když pohlížíme na chléb a na víno, vidíme hmatatelné symboly jeho života, smrti a zmrtvýchvstání. V
tomto momentě si můžeme být jisti tím, že je pro nás vše připraveno. Petr říká: „Proto vám hodlám
ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste p řijali“ (2.
Petrův 1:12).
Máme nyní vše, co potřebujeme. Náš Pán je činný v našem životě, máme ho nablízku. Kdykoliv se k
nám může sehnout a vytáhnout nás z vody nebo se nám zjevit, až budeme v koncích s rozumem, nebo
nám odpustit, až si nebudeme schopni odpustit sami.
Hlavně nebuďte krátkozrací a neztraťte jej z dohledu, nebuďte líní a nespokojujte se pouze s tím, co
vám může nabídnout tento život, nebuďte nečinní a nesnažte se vše dělat sami. Stačí snažit se žít v
přítomnosti Boha a jeho Syna a v dimenzi pravdy.
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