


Katecheze 24/17 (Pravdy víry)

Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího: 

7. "Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího" 

Ve Skutcích apoštolů se o konci Ježíšova zjevování se apoštolům po jeho zmrtvýchvstání 

píše: „Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí“ (Sk 1,9). 

Nejedná se kosmický let Kristův, ale o symbolické vyjádření skutečnosti, že se Ježíš vrátil do 

své slávy u Otce, odkud přišel k nám lidem. Vstoupil do nové dimenze bytí mimo náš prostor 

a čas, můžeme-li to tak říci. Obrat „oblak jim ho vzal z očí“ to naznačuje. Oblak je ve Starém 

zákoně symbolem Boží přítomnosti. Tedy Kristův vstup do přítomnosti Boží ho vzal 

učedníkům z očí. Učedníkům zatím zůstává úkol „být mu svědky v Jeruzalémě, v celém 

Judsku a Samařsku, ano až na konec země“ (Sk 1,8) 

Nanebevstoupení Páně znamená, že Kristus:  

- vstupuje do Otcovy slávy, kterou měl u Otce jako Syn Boží před příchodem na svět, a to i 

s lidstvím, 

- nepřestává se za nás u Otce přimlouvat, 

- slibuje nám neustále dávat Ducha svatého, 

- vstupuje před námi jako naše hlava a slibuje, že nás všechny potáhne k sobě, tedy nám 

dává naději, že i my tam jednou budeme s ním na věky, 

- sedí po pravici Otce - pravice znamená slávu a čest božství a zahájení Mesiášovy vlády nad 

světem (Dan 7,14). Syn Boží ji vykonává i s naším lidstvím - tedy člověk má podíl na 

Boží vládě nad světem. 

- Boží sláva ho zatím skrývá našemu zraku, ale slíbil, že znovu přijde. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj některou z činností, kterou pro nás Kristus dělá u Otce 

v nebesích. 

Úkol pro starší děti: Přečti si Sk 1, 1-11 a kromě toho napiš, ze které z výše uvedených 

Kristových činností u Otce v náš prospěch máš největší radost a proč. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 

 


