
Slovo na neděli 19. dubna 2020 

1. Tesalonickým 4,1-12 

1 Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více 
prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili 
Bohu. 2 Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. 3 Neboť toto je vůle 
Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti  4 a každý z vás aby uměl žít 
se svou vlastní ženou svatě a s úctou, 5 ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří 
neznají Boha.  6 Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, 
protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. 7 Vždyť 
Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.  8 Kdo tím pohrdá, nepohrdá 
člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.  9 O bratrské lásce 
není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou 
rádi. 10 A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, 
bratří, abyste v tom byli stále horlivější. 11 Zakládejte si na tom, že budete žít 
pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již 
dříve uložili. 12 Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete 
odkázáni. 

Apoštolovo slovo míří do nejskrytějších míst našich domácností - až do ložnice. Je 
sice adresováno mužům:…učte se žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou (v4), 
… ale neplatí stejnou měrou i pro ostatní místnosti našich domácností. 

Často právě mezi manžely se dějí věci, 
které nejsou ani svaté. Násilí je, když si 
člověk silou vynucuje na druhém, aby 
mu byl po vůli. Je jedno, jakého druhu 
násilí je (sexuální, domácí, fyzické nebo 
psychické). Dokonce to není jenom 
doména mužů…. násilí umí i ženy. 
Samostatnou kapitolou je pak 
samozřejmě násilí rodičů na dětech, nebo 
dětí na rodičích. Proto si tento 4 verš o 
umění žít se svou vlastní ženou 
překládám asi takto: každý z vás aby 

uměl žít svatě se svou ženou, s mužem, s dětmi, s rodiči ….  

Možná si říkáte, že tohle se přece v křesťanských rodinách neděje. Nedělejme si ale 
iluze…., i člověk věřící v Boha dokáže páchat násilí na svých nejbližších. Proč by 
jinak psal apoštol Pavel o sexuálním násilí věřícím mužům do Tesaloniky? I naše 
domácnosti skrývají věci, které před veřejností raději nevytahujeme. 

Apoštolovo výzva zní: „žijte tak, abyste se líbili Bohu“ (v1)…. Kde? Jenom venku 
před cizími lidmi? Jistě i doma. V jiném svém dopisu apoštol Pavel píše, že věřící 
člověk si má dát záležet obzvlášť na domácích víry: Ga 6,10 A protož dokudž čas 
máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry. Tady Pavel 
myslel samozřejmě na vztahy ve sboru věřících lidí, ale jistě to lze vztáhnout i rodiny 
biologické, ve kterých žijeme. 

3 konkrétní a praktické rady z dnešního textu: 

1) “Žít tak, aby se to líbilo Bohu” nepřijde samo od sebe….. Je to otázka vůle. Ve 3 
verši se píše o Boží vůli. Ta ale nefunguje tak, že Pán Bůh někde v nebi luskne prsty 
a z nás se rázem stanou svaté bytosti. K Boží vůli je potřebné připojit tu naši! 
Jinak to nejde. Je to podobné jako s nemocným člověkem. Když se nemocný člověk 
nerozhodne pro návštěvu lékaře a léčbu, tak mu prostě nemůže být pomoženo!  



2) Možná namítneme, že Boží vůli neznáme. Mýlíme se. Pán Bůh svoji vůli zjevil… 
čteme o tom ve 2 verši: Vždyť víte, které příkazy jste dostali. Známe Boží vůli? 
Pokud si konkrétně nemůžeme zrovna nic vybavit, pak to znamená jediné….. 
nečteme dostatečně bibli. Tam je Boží vůle popsána - zjevena. Bez znalosti Božího 
slova je naše přemýšlení o Boží vůli jen prázdné mlácení slámy. 

Připomenu jen dvě místa z Bible o Boží vůli:  

Micheáš 6,8: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin 
žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se 
svým Bohem. 

Lukáš 10: Ježíš se ptá znalce Zákona: …„Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“  
27 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou 
duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘„  
28 Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ (L 10,26b – 28) 

Náš dnešní text z Tesalonickým mluví spíš o tom, co si Pán Bůh nepřeje. Nepřeje 
si, aby naše jednání bylo určováno jen našimi vášněmi (v5) ….. S touto dispozicí 
jsme se totiž narodili… Někteří se snaží namluvit si, že tak to je správně, že vrchol 
svobody spočívá v tom, když si dělám co chci. Vede to ale často k tomu, že zasáhne 
do svobody druhého člověka. Jen si zkusme s nadhledem promítnout důvody svých 
vlastních konfliktů s druhými. Není podstatou každého z nich prosazování sebe a 
svých zájmů? 

Je to strašně těžká disciplína „nežít podle svých vášní“. Nemusíme ale propadat 
beznaději. Ten nápad “žijte tak, abyste se líbili Bohu” přichází z venku, od našeho 
Pána Ježíše”. On nám ukázal, že je možné takto žít. Jeho život byl životem služby 
druhým. Zve nás, abychom zkusili se to alespoň učit… Nežít tolik pro sebe, ale pro 
druhé. Prakticky jde o to, aby především ti silní, kteří lehce přemohou slabšího, 
namířili svoji sílu do zkrocení své vlastní „vášnivé chtivosti“ a přesměrovali ji do 
„svatosti a úcty k druhým” (verš 4). 

3) Krizový štáb ČR před pár týdny vyhlásil: “protože veřejnost nerespektuje 
doporučená pravidla chování (nošení roušek na veřejnosti, vzájemné odstupy… 
atd.), budeme muset přikročit ke kontrolám a trestům”. Něco podobného obsahuje i 
náš text ve verši 6: …Pán ztrestá takové jednání…. K čemu slouží trest? Trest je pro 
naši ochranu, pro naše dobro….. k záchraně životů!  

Shrňme si základní opatření “Božího krizového štábu” pro záchranu lidských životů  

1) Poslal lidem své slovo, ve kterém nám jasně sděluje pravidla pro 
bezpečný způsob života.  

2) Zástupně potrestal svého Syna, Pána Ježíše Krista, trestem nejvyšším. 
Ne pro výstrahu, ale pro naplnění spravedlnosti.  

3) Je připraven zasáhnout i do našeho života nepopulárními opatřeními, 
aby nás zastavil, usměrnil, a tak nám zachránil život. 

Tohle není děsivý, hrůzyplný Bůh, jak lidé někdy říkají, to jsou opatření milujícího 
Otce.  

Kéž čas, který nám Pán Bůh dal v našich rodinách navíc, využijeme k praktickému 
nácviku života v našich rodinách. 

Nahrávku shromáždění na www.cb.cz/trutnov/records/2020-04-19.mp4 


