
Nanebevstoupení Páně 

AI Náboženská oblast nabízí možnost pracovat i naší představivosti. A právě ona dává 

naší víře silný lidský rozměr. Problémem představivosti je však to, že se může 

podstatně lišit od skutečnosti. Proto například, když někteří poutníci navštívili Izrael - 

Svatou zemi a pochodili po svatých místech, tak řekli, že si to všechno jinak 

představovali. Ještě těžší je to tehdy, když si chceme představit nějaké nadpozemské, 

nebo duchovní skutečnosti. Například nebe. 

KE Dnes oslavujeme Ježíšovo Nanebevstoupení. A přitom si chceme představit nebe. 

Přibližuje se naše představa ke skutečností? 

DI Musíme se zbavit všech materiálních představ, jakoby nebe bylo umístněno někde 

ve vesmíru. Takto lidé věřili v minulosti, nebo tomu věří děti. Evangelium nám dnes 

říká, že Ježíš usedl po pravici Boha. Ježíš se tedy nevrátil na nějaké místo, jako bychom 

si i my rádi představili, ale do nového rozměru, ve kterém již není nahoře, dole, z boku, 

zezadu. Vystoupení do nebe je návrat k Bohu. Život v nebi znamená život u Boha. 

Známý německý teolog a kardinál Walter Kasper říká, že nebe není něco, co již 

existuje, ono vznikne v okamžiku, kdy se první stvoření definitivně spojí s Bohem; 

tedy nebe vzniklo v okamžiku, kdy Kristus vstal z mrtvých a s oslaveným tělem se 

vrátil k Otci. Ježíš nevstoupil do nebe, které již existovalo, ale vystoupil, aby nebe 

vytvořil. Sám řekl: "Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k 

sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já" (Jan 14, 3). 

PAR Jaké má tato slavnost pro nás praktické důsledky? V Ježíšově oslaveném těle se 

část našeho světa definitivně spojila s Bohem. Je to jen začátek, který bude pokračovat. 

V duchu teologie sv. Pavla je Kristus Hlavou a Církev tělem. To však není jen tady na 

zemi, ale to bude jednou i ve věčnosti. I tam bude mít Kristus tělo, kterým budou ti, 

kteří svým životem dosvědčí, že jsou hodni být v blízkosti Boha. 

     Nanebevstoupení svědčí i o tom, že Ježíš je stále přítomen mezi námi. Sám řekl: 

"Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa" (Mt 28, 20). Vždyť už přibližně 

pět let nebyl na zemi a přece řekl „Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Otázka také 

dokazuje, že je zvláštním způsobem přítomen mezi námi. Je to především přítomnost 

v Duchu svatém a proto je jeho přítomnost duchovní. Zvláštním způsobem je přítomen 

ve svátostech; samozřejmě jedinečný způsob Jeho přítomnosti je v podobě chleba a 

vína, přítomnost v jeho slově a ve společenství věřících. 

MY Proto se musíme i v tento den povzbudit, abychom ve svém pozemském životě 

nezapomínali na setkání s Ježíšem v nebi. On řekl, že "kdo uvěří a dá se pokřtít, bude 

spasen." Křest a víra nás přivedou do nebe. Tyto dvě skutečnosti však musí být kryty 

celým naším životem. Křtem a vírou se myslí především to, že pokřtěný žije podle 

Ježíšova učení a věří vše, co Ježíš odevzdal církvi a ona předává svým věřícím. A 

pokud opravdu věříme, že Ježíš je náš Spasitel a Zachránce, tak pak nebudeme mít 

problémy věřit i všem jiným pravdám, které z tohoto faktu plynou. 

ADE Sv. Pavel řekl, že si ani neumíme představit, co připravil Bůh všem, kteří ho 

milují. Proto si neumíme úplně představit ani nebe. Ale predstavujme si ho jako návrat 

k Otci, který nás miluje. Jako setkání s Ježíšem. Vždyť vztahy lásky si přece umíme 

trochu představit. Amen 


