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26. dubna 2020 ZOOM 

Kdo se dostane do nebe? 

1. Tesalonickým 4,13 - 5,11 

Příchod Páně (parusie) 

13  Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili 
jako ti, kteří nemají naději.  14 Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že 
Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.  15 Toto vám říkáme podle 
slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.  16 Zazní povel, hlas 
archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou 
nejdříve;  17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích 
vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 18 Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 

1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, 
jako přichází zloděj v noci.  3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako 
bolest rodičku, a neuniknou.  4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako 
zloděj.  5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.  6 Nespěme 
tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.  7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se 
v noci.  8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a 
naději na spásu jako přilbu.  9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž 
abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.  10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí 
či zemřelí, žili spolu s ním.  11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak 
to již činíte.   

Odpověď je obsažena hlavně ve verších 4,14; 5,8 a 5,10. 

13 verš Nechceme vás bratři nechat v nevědomosti o údělu těch kdo zesnuli... Naše představy o dění 
po smrti mohou být opravdu velmi pestré. Někteří si představují, že zemřelý člověk je hned u Pána, 
jiní se těší na to, že v nebi se pozdraví s těmi, kteří je předešli, které znali a měli rádi. I lidé 
v Tesalonice měli své představy. Jejich hlavní představou bylo, že na vlastní kůži zažijí parusii - 
druhý příchod Pána Ježíše. Počítali s tím, že nezemřou. Tak pochopili slova Pána Ježíše J 14,3: A 
odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde 
jsem já….. Jenže oni místo toho zažívají, jak jejich přátelé, členové rodiny, lidé ze sboru postupně 
umírají….  Co s nimi bude? Vždyť přišli o druhý příchod Pána Ježíše …. A tak Pavel píše do 
Tesaloniky odpověď. I my z jeho dopisu vezměme radu: Nevymýšlejte si své vlastní teorie, 
neupínejte se k nim. Zkrátka se tím netrapte jako ti, kteří nemají naději.  

Pavel vlastně lidi dělí na dvě skupiny… na lidi bez naděje a na lidi s nadějí. Nutno podotknout, že 
Pavel se ve své odpovědi nezabývá lidmi bez naděje. Jeho zpráva je směřována věřícím: Vy jste 
lidmi naděje, vy jste synové světla, synové dne. 

Verš 14 vlastně jedinou větou vysvětluje, v čem spočívá ta naděje: Věříme-li, že Ježíš zemřel a 
vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k 
životu. To je odpověď na naši otázku „kdo se dostane do nebe“!  

Zastavme se ale u dvou podtržených slůvek... “víme” a “přivede”. 

Jak to můžeme vědět? Vždyť apoštol Pavel byl také jen člověk. Co když se spletl? …. Proč bych 
tomu měl věřit a dokonce s takovou jistotou? Co uděláme, když se nám něco nezdá v běžném 
životě? Půjdeme se sami přesvědčit! Pavel měl s Ježíšem osobní vztah…. Stejný vztah s Ním 
můžeme mít i my. Můžeme se osobně ptát Ježíše, předkládat mu své pochybnosti. Proto je dobré 
si s Ježíšem „povídat“ co nejčastěji – říká se tomu modlitba. Pokud někdo z nás má pochybnosti o 
své přítomnosti v nebi, pak bych doporučil modlitbu – modlitby. Skrze modlitbu vstupujeme do 
vztahu s Ježíšem.  

Druhé podtržené slovo: ... přivede…(mají všechny české překlady). Ilustrace: Přivést dítě ze školky 
domů je složitá věc….. (dojít do školky, zavolat dítě, oblect, obout, dojít…). Nechci spekulovat o tom, 
jak Pánu Bohu dlouho trvá vzkříšení jednoho člověka. Myslím, že to má raz dva. Přemýšlejme spíše 
o tom kdy ta naše cesta k životu začala. Jistě mnohem dříve, než okamžikem naší smrti. V bibli je 
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hodně míst, kde se píše o tom, že Pán Bůh si svůj lid určený k záchraně vyvolil. Není celý náš život 
takovou cestou. A nechováme se my na té cestě často jako nezbedné dítě, které zajímá kdeco, které 
na cestě domů často odbočuje. Někdy se náš život rozjede jako z kopce. A my získáváme dojem, že 
se někde dole rozmázneme. Jindy sotva popadáme dech při namáhavém výstupu…. Proč jsem tam, 
kde jsem…? V jaká části mé cesty k životu se právě nacházím? Apoštol Pavel v Ř 8,28 píše: Víme, 
že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí. 

Na závěr ten 10. verš: On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Pokud 
vynecháme ty zemřelé, získáme zjednodušenou verzi pro nás živé: On zemřel za nás, abychom my 
živí, žili spolu s ním. …. Začněme život s Ježíšem žít už teď!  

Slovo na cestu 

Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží 
a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Juda 20-21. 

Videonahrávku celého shromáždění najdete na www.cb.cz/trutnov 

Biblická osmisměrka 

 


