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NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU 

ZESNULÝCH 
 (1TE 4,13-5,11) 

 

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i 

kdyby umřel, bude žít. 

Jan 11:25   

 

1 Tesalonickým 4:13  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. 

5:1  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 
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se opíjejí, opíjejí se v noci. 8  My však, kteří patříme dni, buďme 

střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako 

přílbu. 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. 

 

I. ÚVOD 
 

II. UJIŠTĚNÍ O ŽIVOTĚ (4:13-18) - JAK TO BUDE 
A. Dvojí vzkříšení 

Biblické odkazy:  
 2K 5:8; Ř 6:4-10; Mt 25:31-46; 1K 15:42-57;  

 

III. VAROVÁNÍ PRO ŽIVOT (5:1-7) - KDY TO BUDE? 
A. Jsme děti světla 

Biblické odkazy:  
 Da 12,2; Mt 24:36-39;   

 

IV. VÝZVA K ŽIVOTU V KRISTU (5:8-11) - JAK BÝT 

PŘIPRAVEN 
A. Duchovní výzbroj 

Biblické odkazy:  
 Př 1:10-19; 1J 5:3; 1J 3:16;   

 

V. ZÁVĚR 
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NULA, TŘMEN, ZASÍNÍ, JOGURT, 

ANÝZ, KNĚZ, NANDU, ZLUČ, KMIH, 

EDEN, PAUZA, PROUDĚNÍ, ZVYK, 

DŘEZ, ALADIN, ŽLUČNÍK, PLOT, 

KATANI, SVÍTIT, NOHA, RETUŠ, 

RÝČE, LUKY, BAČA, ETEN, MYSL, 

DROBY, NIOB, BUŘTY, PRODUKCE, 

ZUBR, KUŽEL, SUPL, ÚŘADY, KLEČ, 
DŘÍN, PSÍK, POHŘEB, ADAM, VŘED 

Tajenka: 

Titovi 3:4  Ale ukázala se dobrota ……………………………………………………………………………: 

5  On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého 

slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha 

svatého. 
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OZNÁMENÍ: 

Pravidelná shromáždění: 

úterý 1700 – Biblické studium a modlitební čas (Žandov a přes Zoom) 

neděle 930 – Shromáždění církve v Domě techniky. Kázání Pavel Borovanský, 

vedení (Mk 11,1-14) Jan Suchý a písně Terezka Weberová. 

 

Rusko: Teologickým vysokým školám jsou odebírány licence 

Teologický institut luterské evangelické církve v ruské Ingrii 6. dubna přišel 

o licenci k poskytování vyššího vzdělávání. S podobnou situací se aktuálně 

potýká ještě jedna luterská vysoká škola v Rusku. V minulosti již byly 

licence odebrány vysokým školám provozovaným pod hlavičkou 

Baptistické unie a také Letniční unie. Několika dalším školám bylo 

zakázáno přijímat nové studenty. K podobným incidentům dochází od 

doby, kdy školní inspektoři dospěli k závěru, že některé instituce nesplňují 

vzdělávací standardy Ruské federace. Podle zákona však takovou 

povinnost nemají. Podle ruských zákonů se náboženské vzdělávací 

instituce mohou rozhodnout, že své osnovy univerzálním pravidlům 

platným na úrovni celé federace přizpůsobí, není to však povinnost. Ve 

snaze vyhovět nejnovějším omezením a zachovat školy otevřené se některé 

instituce rozhodly pro získání licence nižší úrovně. V Rusku byl nedávno 

přijat zákon, podle kterého musí být každý pracovník náboženské 

organizace absolventem ruské školy. Lidé, kteří vystudovali v zahraničí, 

musejí absolvovat doplňující studium v ruské vzdělávací instituci, aby jim 

byla služba umožněna. Když však křesťanské vysoké školy přicházejí o 

licence a status institucí vyššího vzdělávání, nebudou těmto lidem moci 

potřebné vzdělání poskytnout. 
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judův 1:2 


