Už je tomu téměř dva tisíce let, kdy Ježíš opustil
nebe a přišel na tento svět, aby za člověka zemřel
na kříži. Potom byl vzkříšen a vrátil se zase do
nebe.
Ale dříve než Ježíš odešel do nebe, řekl: „Jdu,
abych vám připravil místo. A když odejdu, a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.“ (Evangelium
Jana 14,3)
Jak úžasné je toto zaslíbení! Ježíš se vrátil do nebe,
aby připravil místo pro všechny, kteří v Něho věří
jako ve svého Spasitele. Pak řekl, že zase přijde,
aby k sobě vzal všechny skutečné křesťany. Jaká
vzácná je to naděje pro všechny, kteří znají Ježíše
jako svého Spasitele a Pána.

Dvojí příchod Krista
Kristus nejprve přijde neveřejně pro svůj věřící lid.
Ti všichni budou „uchváceni (vzhůru) do oblaků,
vstříc Pánu v povětří“ (1. ep. Tesalonickým 4,17).

Potom přijde znovu, veřejně, aby soudil ty lidi,
kteří budou žít na zemi, a aby vládl jako Král králů.
Jak to bude nesmírně vážné pro všechny, kteří zůstanou na zemi! Zamysli se nad slovy, napsanými
v Bibli – Božím slovu apoštolem Pavlem: „Sám ten
Pán s přikazujícím zvukem, s hlasem archanděla a
s Boží polnicí sestoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprve. Potom my živí, pozůstavení, spolu
s nimi uchváceni budeme (vzhůru) do oblaků,
vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.“ (1. ep. Tesalonickým 4,16.17)

Kristus vezme do nebe jen skutečné křesťany
Pán Ježíš Kristus přijde s nebe s přikazujícím zvukem, který uslyší jen ti, kteří Mu patří. Všichni zesnulí i živí věřící uslyší Jeho hlas a budou proměněni (viz 1. ep. Korintským 15,51.52) a budou
uchváceni vzhůru do oblaků vstříc Pánu. Ale Pán
k sobě vezme jen ty, kteří byli znovuzrozeni a mají
novou, Kristovu podobu. Jen ty, kteří mají ve
svých srdcích Boží lásku a kteří jeho lásku opětují.

Jinými slovy: až Pán Ježíš přijde, vezme k sobě ty,
kteří Ho přijali jako Pána a Spasitele. Ale všichni,
kteří nepřijali Pána jako svého Spasitele a osobně
Ho nepoznali, budou zanecháni a budou pak
muset jít na soud.

Jak je tomu s tebou?
Jsi připraven na příchod Pána? Až přijde, vezme tě
k sobě, nebo budeš zanechán? Těšíš se na příchod
Pána Ježíše, anebo ti na něm nezáleží?

Připrav se ještě dnes!
Ježíš přijde brzy. Pokud nejsi spasen, nechtěl bys
Mu říci, že i ty bys chtěl být spasen, abys byl připraven jít s ním, až přijde? Vyznej Mu, že jsi hříšník, čiň pokání ze svých mnohých hříchů a přijmi
Toho, který za tebe zemřel. Udělej to ještě dnes.
Brzy by mohlo být příliš pozdě, až se dveře do
nebe navždy zavřou.
(zkráceno podle R. K. C.)

Zmíněný apoštol v téže kapitole napsal: „Nechci
pak, bratři, abyste nevěděli o těch, kteří zesnuli,
abyste se nermoutili jako jiní, kteří naděje nemají.“ (1. ep. Tesalonickým 4,13) Obrací se na lidi,
které nazývá „bratři“. Mohl je tak oslovit, protože
uvěřením v Pána Ježíše se stali Božími dětmi a
tedy měli, jako i on, Boha co nebeského Otce.
Proto se i dnes skuteční věřící křesťané nazývají
„bratři a sestry v Pánu“, neboť ti všichni patří do
Boží rodiny. Ti nemusí beznadějně naříkat nad zesnulými, protože vědí, že každý, kdo umře jako věřící v Pána Ježíše Krista, bude s nimi zase pohromadě a společně s nimi okoušet věčné štěstí
v nebi, blaženost v otcovském domě.
Ale pak jsou ještě uvedeni „jiní“. Mezi ně patří jak
lhostejní, kteří se vůbec nezajímají o to, aby uvěřili, tak i otevření odpůrci a nepřátelé víry v Krista.
Mezi nimi jsou i nerozhodní a zbabělí, a také „sebejistí“, kteří si myslí, že nemusí uvěřit.

Je to tedy velice pestrá skupina, oni „jiní“. Jen
v jednom jsou na tom všichni stejně. Jsou bez naděje. U hrobů svých milých prolévají slzy bez jakékoliv naděje, a ačkoli mnozí z nich tvrdí, že smrtí
je všemu konec, jejich zármutek je smíšen se strachem z věčnosti. Člověk potřebuje spolehlivou naději, která sahá dál než pozemský život. Potřebuje
„kotvu duše“, které se může chopit, a tou je víra
v Pána Ježíše Krista. Máš ji už?
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