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NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU 

ZESNULÝCH 
 (1TE 4,13-5,11) 

 
Přečtěte si prosím oddíl 4:13-5:11 z 1. listu Tesalonickým. 

Úterý 27.4.2021 17,00 přes Zoom 

 

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 se opíjejí, opíjejí se v noci. 8  My však, 

kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako 
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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. 

 

 

1. Písmo nás nechce nechat v nevědomosti ohledně křesťanovy 

budoucnosti po té, co zemře. Proč je to důležité? (4:13) 

 

2. O jaké budoucnosti apoštol Pavel píše v oddíle 4:13-18? Na koho se 

zde soustředí? 

 

3. Co to první, duchovní, vzkříšení? (Ef 2:5; Ř 6:4-7) 

 

4. Dopis je napsán církvi. A co budoucnost nevěřících lidí? Koho 

zasáhne první smrt? (Ř 6,23a; 1K 15,22a) O kom je v Písmu napsáno, 

že jí unikl? (Gn 5:24; Žd 11:5; 2Kr 2:11) 

 

5. Kdy nastane druhé vzkříšení a koho se bude týkat? (4:15-17) Pán 

Ježíš pověděl učedníkům, co nastane (Mt 25:31-46). Čím se uvedené 

skupiny lidí liší? 

 

6. A co věřící, co s nimi bude při druhém příchodu Pána Ježíše? (4:16-

17). Kde je jejich konečné místo? Zj 21:24nn 
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7. Jaké tělo budou mít věřící v nebi? (1K 15:42-57; J 20:19,26)   

 

8. Co má společného druhý příchod Páně a Noe? (Mt 24:36-39) Na čem 

tedy záleží?  

 

9. O nevěřících je napsáno v 1Te 5:7, že „Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se 

opíjejí, opíjejí se v noci.“ Co to znamená? Věřící nespí v noci? 

 

10. Jak se připravuješ na druhý příchod Pána Ježíše? (5:6,8) 

 

11. Jak toto porozumění máme používat – viz v. 5:11! 

 


