
Kde je Ježíš teď? 

Ježíš často mluvil v podobenstvích. Někdy mu učedníci moc nerozuměli a on jim 
pak vysvětlil, co ta slova znamenají. Jenže jindy k nim mluvil úplně jasně a 
stejně mu nerozuměli. Čím to bylo? Odpověď je snadná. Mluvil o něčem, co 
ještě nikdy nikdo nezažil a oni nemohli uvěřit tomu, že by to mohla být pravda. 
A tak se stalo, že když k nim mluvil o tom, že ho zajmou vojáci, že bude mnoho 
trpět, že ho zabijí, ale že se nemají bát, protože on vstane z mrtvých a znovu 
přijde, nechápali, co tím myslí. Později si ale na všechno vzpomněli a napsali 
nám o tom. 

Minule jsme skončili nejkrásnější větou všech dob, kterou pronesl anděl. Takto 
o tom píše Lukáš ve svém evangeliu: 

Lukáš 24,1-9 Prvního dne po sobotě, 

za časného jitra, přišly ženy k hrobu 

s vonnými mastmi, které připravily.  

Nalezly však kámen od hrobu 

odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo 

Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím 

byly bezradné, stanuli u nich dva 

muži v zářícím rouchu. Zachvátil je 

strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni 

jim řekli: „Proč hledáte živého mezi 

mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.  

 

 

 

Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl 

ještě v Galileji, že Syn člověka musí být 

vydán do rukou hříšných lidí, být 

ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se 

rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od 

hrobu a oznámily všecko jedenácti 

učedníkům i všem ostatním. A Ježíš se 

jim po svém vzkříšení také ukázal. 

 

 



Učedníci šli do Galileje. Tam za nimi vzkříšený Ježíš přišel. Byl s nimi 40 dní, Vidělo 
jej mnoho lidí.  

Nakonec přišel čas, aby od nich odešel do Božího království. Chtěl se s nimi 
rozloučit. Když se s někým loučíte a víte, že jej dlouho neuvidíte, řeknete mu to 
nejnejnejdůležitější. Poslechněte si, co nám řekl Ježíš: 

 

Matouš 28, 18-20 Ježíš přistoupil a řekl jim: 

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

Jděte ke všem národům a získávejte mi 

učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i 

Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 

všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 

s vámi po všecky dny až do skonání tohoto 

věku. “ 

Marek 16,16 Kdo uvěří a přijme křest, bude 

spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

 

 

Marek 16,19 Když jim to Pán Ježíš řekl, byl 

vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

  



Učedníci dlouho hleděli na místo, 
kde jej viděli stoupat do nebe. Teď 
věděli, že je živý, že je v Božím 
království. Radovali se z toho a 
vzpomínali na všechno, co jim 
slíbil, ale také přikázal. Uvidí jej 
ještě někdy? Určitě. Jan si totiž 
vzpomněl, že se jednou Ježíš 
modlil takto: 

    17,24 Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se 

mnou tam, kde jsem já. 

To nemůže přece znamenat nic jiného, že Pán Ježíš chce, aby všichni, kteří v něj 
uvěří a budou jej poslouchat, s ním byli v Božím království!!! Jak to ale můžeme 
zvládnout? Co to vlastně Ježíš říkal, když se s učedníky loučil? „A hle, já jsem s 

vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Tak jak je to možné? Vždyť 
odešel do nebe? Jak může být s námi? Ale Jan už měl odpověď. Vždyť i o tom 
Ježíš mluvil, když byl ještě s nimi. Řekl přece toto: 

Jan 14, 15-18; 26 

Milujete-li mne, 

budete zachovávat 

má přikázání; a já 

požádám Otce a on 

vám dá jiného 

Přímluvce, aby byl s 

vámi na věky – 

Ducha pravdy, 

kterého svět 

nemůže přijmout, 

poněvadž ho nevidí 

ani nezná. Vy jej 

znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k 

vám….  Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás 

naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. 

Takže žít s Duchem svatým je stejné, jako kdyby Ježíš byl tady s námi! Tak teď 
víme, jak moc je důležité, abychom s Duchem svatým opravdu žili.  

Ale stejně, učedníci milovali Pána Ježíše. Tak moc jim chyběl. Pak ale Matouš i 
Jan dále přemýšleli nad vším, co Ježíš říkal, a uvědomili si, že máme ještě další 
neuvěřitelné zaslíbení. A totiž, že se Pán Ježíš jednou opravdu vrátí na zem. 
Bude to zlá doba a na zemi se nebude žít lehko. Ale Pán Ježíš to věděl a proto 
nám říká: 



Jan 14,1-3 „Vaše srdce ať se nechvěje 

úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V 

domě mého Otce je mnoho příbytků; 

kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. 

Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-

li, abych vám připravil místo, opět přijdu 

a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde 

jsem já. 

 

A Matouš o tom napsal toto: 

Matouš 25,31-34 Až přijde Syn člověka (Ježíš) ve své slávě a všichni andělé s ním, 

posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I 

oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po 

pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní mého 

Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. 

 

Vidíte? A jsme zase úplně na 
začátku Bible. Bůh nám 
nachystal Boží království hned, 
jak založil svět. Hřích odtud 
člověka vyhnal, ale Bůh udělal 
všechno pro to, aby každý, kdo 
v něj věří a poslouchá jej, mohl 
v tom nádherném království 
s ním žít už na věky! A když 
říkám, že každý, tak mám na 
mysli i každého z nás. Není to 
úžasné?  

  

 

 

 

 

 

 



Když žili učedníci, nikdo nedokázal uvěřit, že by Ježíš mohl být vzkříšen. A to lidé viděli 
například Lazara, kterého Ježíš vzkřísil. Dnes zase mnozí lidé nedovedou uvěřit tomu, co 
nám Ježíš slíbil, než odešel do nebe. My to ale víme a všem to prozradíme. Co? To vám 
napoví zvířátková hádanka. Každý obrázek v sobě skrývá jedno písmenko. Obrázky 
pojmenujte a vyberte si třetí písmenka. Teď už stačí jen je zapsat ve správném pořadí a 
máte to.  

__  __      __ __      __ __ __ __ __! 

        

  

 


