
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kristus na nebi – naděje pro naše zápasy  
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408 Všech věků mocný králi 
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449 Pochválen budiž Pán Bůh náš 
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Milí bratři a sestry, 

 

 věříme, že Ježíš Kristus je Pánem. Proto mu vzdáváme čest 

a chválu a slavíme jeho jméno. V Apoštolském vyznání víry 

vyznáváme Ježíše Krista jako Pána. Ovšem jako Pána, který byl  

ukřižován. Teprve pak, třetího dne vstal z mrtvých a také  „vstoupil 

na nebesa.“ Proto máme také 40 dnů po Velikonocích svátek 

Nanebevstoupení Páně (to bude ve čtvrtek). 

 Co pro nás tento článek křesťanské víry vlastně dnes 

znamená? Může nám nějak pomoci v naší orientaci? Současnému 

člověku jsou theologické spekulaci spíše vzdálené. A článek o 

Kristově nanebevstoupení jako theologická spekulace vypadá. Pokud 

Ježíš Kristus dnešního člověka zajímá, tak je to pozemský Ježíš. 
Ježíš, který žije pozemský lidský život se vším, co k tomu patří. To, 

že byl Kristus vzat na nebe lidem dnes mnoho neříká. 

 Potřebujeme radu a pomoc především v těch pozemských 

věcech. Potřebujeme pomoc v krizích, které na nás doléhají. Nevíme 

rady se vztahy v našich rodinách, rozpadají se nám manželství, nedaří 

se nám výchova dětí. A mohli bychom ještě zmínit také ničení 

přírody, dluhy a exekuce, úplatky či zneužívání politické moci k 

sobeckým zájmům. A stále se nedaří zbavit svět nenávisti a 

válečného zabíjení. A každého z nás se někdy dotkne neštěstí nebo 

nemoci a ovšem smrt. K té se všichni blížíme. Může nám v tom všem 

nějak víra, že ukřižovaný a vzkříšený Kristus byl vzat na nebe? 

 Vyprávění o Kristově nanebevstoupení jako o události máme 

v Novém Zákoně především v Lukášově podání. Právě Lukáš mluví 

o těch 40 dnech, po které se vzkříšený Ježíš zjevoval, než byl 

potom vzat do nebe. Stručně je Kristovo nanebevstoupení zmíněno 

také v závěru Evangelia podle Marka (Mt 16.19). Ostatní 

novozákonní texty kladou důraz především na theologický smysl 

nenebevstoupení. Tak je tomu i v našem oddíle z listu k Filipenským. 

 Zvěst o Kristově nanebevstoupení je hodně blízká zvěsti o 

Kristově vzkříšení. Je to evangelium, že Ježíš Kristus, který byl 

ukřižován, je nyní Pán. A také nám vypravování o Kristově 

nanebevstoupení říká, že řada zjevení Vzkříšeného je ukončena. 

Vzkříšený Kristus odchází ke svému nebeskému Otci. Své církvi 

však bude nadále přítomen duchovně, bude přítomen v Duchu  
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svatém. A pak také ve svědectví apoštolů. Tedy těch, kteří se setkali s 

Kristem jako se vzkříšeným. 

 Věříme, že Ježíš Kristus je Pánem. Pánem všeho, Pánem 

nebe i země, Pánem celého světa. Bůh vyvýšil Krista nede vše. A 

tak je Pánem i nad lidmi a nad celou společností. Je ale Pánem také 

nad přírodou a celým vesmírem. Je Pánem nad všemi silami a 

mocemi tohoto světa.  

 Jméno Ježíš Kristus je nejvýznamnější jméno v dějinách 

světa. Všichni před ním musí pokleknout, všichni se mu musí 

podřídit. Zde na zemi, v oblasti našeho poznání. Ale také v nebi, za 

hranicí našeho poznání. A také v podsvětí. Tedy v oblasti nečistých a 

zlých sil. Ježíš Kristus je tedy Bohem povýšen na Pána 

veškerenstva. A není nic, co by mu nepodléhalo a není nikdo, kdo by 

mu nebyl podřízen. Tato radostná zpráva, že Ježíš Kristus je Pánem, 

je zde ovšem podána v prostorových představách Ptolemaiovského 

vesmíru: země – sídlo lidí, nebe – sídlo Boha a andělů, podsvětí – 

sídlo ďábla a jeho andělů. Dnes je nám taková představa světa již 

dost vzdálená. Když dnes mluvíme o nebi, nemyslíme to již 

prostorově (jako místo tam nahoře), ale myslíme to hodnotově. Nebe 

je tam, kde je Bůh a dobro. Tam, kde je naopak zlo, je podsvětí či 

peklo. 
 Když mluvíme o Ježíši Kristu jako o našem Pánu i Pánu 

celého světa, nesmíme nikdy zapomenout, že je to ten, který trpěl a 

zemřel na kříži. Apoštol to v epištole jasně zmiňuje. Na nebe byl vzat 

ten, který ač roven Bohu vzal na sebe lidský úděl, přijal způsob 

služebníka, ponížil se, trpěl a nakonec i zemřel na kříži. Nade vše byl 

tedy povýšen ten, který zapřel sám sebe a obětoval se za druhé. 

 Na to tedy pamatujme: Pán Bůh nevzal k sobě na nebe 

někoho, kdo se tady na zemi prosadil sám sebe, kdo byl úspěšný, kdo 

získal slávu, bohatství a moc. Pán Bůh vzal k sobě toho, který se 

obětoval pro druhé. Který sám sebe zmařil, aby nám všem otevřel 

cestu k životu. A Jan jej ve Zjevení nazývá Beránkem zabitým, ve 

smyslu obětovaným. 

 V Kristově nanebevstoupení je veliká naděje pro lidství. 

Na nebe byl totiž vzat ten, kdo ač Boží Syn, byl také člověkem. 
Jsme sice jen prach, ale nemusíme skončit ve zmaru a nicotě. Díky 

Boží milosti smíme doufat, že nebeskou bránu otevře Bůh i nám. 
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 Věříme v Pána Ježíše Krista. Věříme v toho, který trpěl a 

zemřel na kříži, který se obětoval pro naši spásu, který byl 

vzkříšen a přijat do nebeské slávy a moci. To je mocné povzbuzení 

pro naše každodenní zápasy s mocnostmi a duchy zla, násilí i 

resignace. Je to mocné povzbuzení pro naši víru a naději. Má totiž 

smysl usilovat o dobro, o pravdivost, o lásku. Má smysl trpět a 

sloužit. Má smysl se i obětovat.  Vždyť ten, kdo takto žil, je Pánem 

světa, je Pánem tohoto věku i Pánem budoucnosti. Žijeme dnes už 

pod jeho autoritou.  

 A žijeme také v očekávání jeho druhého příchodu, který bude 

znamenat definitivní konec hříchu, zla i smrti. Snad ale někdo 

namítne: Když je ale Ježíš Kristus Pánem všeho, proč ještě otálí? 

Proč nezasáhne a nezastane se těch, kteří mu důvěřují a kteří trpí 

pro pravdu a spravedlnost? Proč nepotrestá ty, kteří páchají zlo, 

křivdy, násilí? Pán Ježíš Kristus dává nám všem totiž ještě čas k 

náprávě, k pokání, ke změně života. Z Písma víme, co ale znamenal 

Boží soud v době Noeho nebo co znamenal pro Sodomu. Pán Ježíš 

dává ještě lidstvu šanci. A přitom trpí s trpícími a pláče s plačícími. 

Nese s námi lidmi všechno těžké. Není tedy Pánem, který by se 

někde daleko v nebi uzavřel před lidskými bolestmi a trápeními. 
 Ježíšovo místo u našeho nebeského Otce je pro nás velikou 

nadějí. Je nadějí pro naše zápasy o dobro, o pravdivost, o víru, o 

lásku. Je nadějí pro naše zápasy v rodině, ve společnosti, i v politice. 

Při výchově dětí, při ochraně přírody, v práci, v podnikání, při úsilí o 

pokoj a spravedlnost. I v situacích nemocí i smrti. 

 Ježíš je tím, jemuž se má všechno klanět. Vše má 

vyznávat, že on je Pánem. Ježíš Kristus vstoupil na nebesa a sedí na 

pravici Boží. Jan nám v knize Zjevení dává nahlédnout do nebes. 

Můžeme tak zažít nebeskou bohoslužbu. Pán Ježíš Kristus jako 

Beránek zabitý je ten, kterému se v nebi klaní 4 zvířata (bytosti), 

klaní se mu 24 starců (12 patriarchů a 12 apoštolů). A také tisíce a 

statisíce andělů. Můžeme se přidat k nebeské bohoslužbě a chválit 

Beránka. A společně s nimi volat: „Hodenť jest ten Beránek zabitý 

vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.“ 

Můžeme se přidat i  ke všemu stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v 

moři, které volá: „Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest 

a sláva i síla na věky věků.“     Amen         


