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Ježíš se s námi chce setkat jako... 

Matouš 28:1  Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k 
hrobu. 
2  A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. 
3  Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. 
4  Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. 
5  Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 
6  Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. 
7  Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl 
jsem vám to." 
8  Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. 
9  A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. 
10  Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí." 
 
Marek 16:1  Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho 
šly pomazat. 
2  Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 
3  Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" 
4  Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. 
5  Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. 
6  Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam 
ho položily. 
7  Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.´" 
8  Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. 
 
Lukáš 24:1  Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. 
2  Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 
3  Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 
4  A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. 
5  Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
6  Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, 
7  že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." 
8  Tu se rozpomenuly na jeho slova, 
9  vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 
10  Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. 
11  Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. 
12  Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. 
 
Jan 20:1  První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu 
odvalen. 
2  Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam 
ho položili." 3  Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. 
4  Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. 
5  Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. 
6  Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, 
7  ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. 
8  Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 
9  Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. 
10  Oba učedníci se pak vrátili domů. 
11  Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu 
12  a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u 
nohou. 
13  Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." 
14  Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 
15  Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, 
odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." 
16  Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená `Mistře´. 
17  Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci 
svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." 
18  Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." 
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1 Korintským 15:3  Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle 
Písem 
4  a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, 
5  ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. 
6  Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. 
7  Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. 
8  Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. 
 
Pán Ježíš vstal z mrtvých 

 to  nebylo probuzení z klinické smrti 
 to nebyl zázrak – prodloužení života o dalších 10, či 50 let, po kterém by znovu ale následovalala smrt 
 to nebyla reinkarnace, tedy nový život v další podobě jiného člověka... 
 to nebylo zjevení ducha (jak se s tím setkáváme ve scifi filmech) 

 
ale Pán Ježíš  

 skutečně zemřel 
 dokonce “sestoupil do pekel” 
 ale Bůh ho svou mocí vzkřísil k novému životu 
 zjevuje se učedníkům jako ten, který je živý, ale má  nové tělo... 

 
nové tělo... 

 podoba stejná, dokonce v jeho těle zůstaly rány po hřebech a po bodnutí kopím 

 tělo z masa a kostí  

 a přeci jiné tělo, které nepodléhalo fyzikálním zákonům (prošel zavřenými dveřmy, byl vzat vzhůru do nebe) 

 nové vzkříšené, oslavené tělo... 
 
A  Bůh nám slibuje, že stejně to bude s námi, až PJ znovu příjde: 

 
 
Pán Ježíš se  setkává s člověkem 
 setkal se s Marií 

J 20,11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu 
12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u 
hlavy a druhého u nohou. 
13 Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." 
14 Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 
15 Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla:  
"Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." 
16 Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 'Mistře'. 
17 Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že 
vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." 
18 Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." 

 
setkal se s učedníky, Tomášem, Petrem, Kleofášem a jeho přítelem na cestě do Emaus a s mnoha dalšími 
(přes 500 bratrů, kteří se setkali na bohoslužbě, 1.Kor 15,3) 
to vše bylo předtím, než vstoupil do nebe 
ale setkal se s Pavlem... 
a setkává se dodnes s člověkem, který ho hledá. 
 
Chce se setkat s tebou  
 to platí pro ty, kteří se ještě s živým Ježíšem nesetkali stejně jako  
 pro ty, kteří již setkání s ním prožili. 
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CHCE SE SETKAT JAKO 
 Spasitel, jako ten, který odpouští hříchy (viz Petr) 

Petr Ježíše miloval, následoval, sliboval, že ho nikdy neopustí. Byl věrný, oddaný a přesto zradil. 
Neznal sám sebe. Když se dostal do nové, neznámé situace, zareagoval způsobem, který nakonec nejvíc 
překvapil jeho samotného. Zapřel, třikrát, a ještě k tomu v tak trapných situacích. Zhřešil. 
Myslím, že si v tu chvíli vzpomněl na slova PJ: 
Matouš 10:32  Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 
33  kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. 
 
V Petrovi vidím sebe. 
Miluji PJ, sloužím mu, hledám jeho vůli, následuji ho...  vypadá to, že je vše v pořádku. 
Ale pak přijde nějaká neočekávaná situace, a já nepoznávám sám sebe. Padnu, zhřeším, zapřu. 
Možný ne takovým způsobem jako Petr - že bych řekl: neznám toho člověka!, ale zapřu svým způsobem 
jednání, svým postojem, neuváženým slovy nebo činy. 
Může to být zlost, netrpělivost, nebo hrubost, která mne najednou ovládne ... Nepoznávám sám sebe, 
ale už to není možné vzít zpátky, už jsem vybuchnul, už jsem svým jednáním někomu ublížil, už jsem 
zarmoutil Krista...  Stejně jako Petr vidím, jak se Pán Ježíš se smutkem v očích na mě podíval... 
Může to být panika, strach, úzkost - věřím, vím, že je vše je v rukou Božích. Mám řadu zkušeností s 
Božím vysvobozením, s Boží pomocí, ale přijde neočekávaná situace, a já jsem najednou jak ochromený. 
Ne, neříkám to nahlas, ale můj postoj vypovídá za mne: "na to, co prožívám, Bože nemáš. To 
nezvládneš. Okolnosti jsou silnější, nemám šanci vyhrát..." 
Může to být neprozřetelně vyslovené slovo. Pomluva, obvinění druhého člověka, nevědomá lež, 
polopravda... Vím, že mám krotit svůj jazyk, dávám si na to pozor, a pak přijde okamžik, kdy jazyk 
neudržím, řeknu něco, a že to nejde vzít zpět. Jak jsem jen mohl toto pustit dál, jak jsem mohl toto 
vyslovit? Zhřešil jsem... 
Těch oblastí může být nepřeberné množství. Nepoctivost, přetvářka, pohrdání druhými, posuzování, 
žádostivý pohled na ženu, rouhání (v mysli), hněv, neochota k odpuštění, k smíření... 
 
Kolik je v nás člověčiny! Kolik mám v sobě oblastí, které neproměnil Kristus! Kolik slabých stránek, které 
potřebují byt uzdraveny, proměněny Boží mocí! 
Potřebujeme Spasitele.  
Ano, Pán Ježíš mi odpustil, přijal mne, jeho krev obmyla mé hříchy, dal mi svou důvěru, ale čím jsem 
starší, tím více vidím, jak slabý jsem člověk. Tím víc si uvědomuji ten zápas: duch a tělo. A musím s 
Pavlem vyznat: 

Římanům 7:21  Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. 
22  Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; 
23  když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má 
mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. 
24  Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 

Kdo mi pomůže, kdo mne vysvobodí? Vysvoboditele nám Bůh dal: je to Ježíš Kristus, náš Pán! Bohu díky! 
Římanům 7:25  Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! - A tak tentýž já sloužím svou 
myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. 

 
I dnes se mohu znovu setkat s Ježíšem, jako se Spasitelem. Jako s tím, kdo mi odpustí, obmyje mne svou 
krví, obejme mne a řekne mi: jdi v pokoji! 
Spasitele nepotřebují jen velicí hříšnici, ale i my "Spravedliví".  

Jeremjáš 31:19  Nebo po obrácení svém pokání činiti budu, a když mi k známosti sebe poslouženo 
bude, udeřím se v bedra. 

Potřebujeme Spasitele, ke kterému znovu a znovu přicházíme, když se nám v životě něco sesype, když 
padneme, zhřešíme, nezvládneme situaci. Potřebujeme Spasitele, který nám odpustí a dá sílu jít dál a 
nehřešit! 
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 Jako živý a věčný Bůh, který má moc nad smrtí (viz pochybující Tomáš) 
Pragmatik, možná skeptik... 
Viděli jsme Pána! Neuvěřím, dokud se nedotknu jeho ran, dokud nevložím ruku do jeho probodeného 
boku. 
Kolikrát jsem to viděl při sobě! Možná jsem to neřekl nahlas, možná jsem si to jen pomyslel v srdci. 
Neuvěřím, dokud se nepřesvědčím. Teď nemyslím na vzkříšení Krista, tomu věřím. 
Ale třeba na zkušenosti druhých. Slyším svědectví, silné svědectví o tom, jak Bůh promluvil k druhému 
člověku, nebo jak ho uzdravil - a v srdci si řeknu: kdoví, jak to bylo. Můj pragmatický mozek posoudí 
situaci a řekne si: kdo ví, co je pravda? Zpochybním zkušenost druhých. 
Pochybnosti - to je oblast, s kterou zápasíme všichni. Někdo má pochybnost opravdivosti Bible, jiný o 
to, jestli Ježíš uzdravuje dnes stejně jako dříve, někdo má pochybnosti o zkušenosti druhých... 
Potřebujeme Ježíše jako toho, který se s námi setká a řekne nám:  

Jan 20:27  Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v 
mém boku. Nepochybuj a věř!" 

Tomáš nevěřil učedníkům, potřeboval osobní zkušenost se zmrtvýchvstalým Ježíšem. A Pán Ježíš přišel 
mezi učedníky specielně kvůli Tomášovi. Právě proto, aby to mohl zažít na vlastní kůži. 
Někomu možná stačí, když slyší svědectví druhých, a uvěří. 
Někdo se potřebuje přesvědčit sám. Díky Ježíši za to, že přichází znovu, k nám, aby nám v osobním 
setkání pomohl zbavit se pochybností, skepse, pragmatismu, racionality, dotknout se neviditelného, a 
vyznat: 

28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh." 
 
 
 

 jako ten, který přináší do našeho života pokoj (Pokoj vám – slova vystrašeným učedníkům) 
Opět vidím sebe. Vám se to možná nestává, ale mě občas v noci přepadne strach. Takový strach, že se 
obracím na posteli a nemohu usnout. Hlavou probíhá tolik scénářů, a jeden horší než druhý... 
Obavy o děti, strach jak zvládneme finanční situaci, úzkost při pohledu do budoucnosti, obavy o sbor, 
ale i o sebe - jestli nepadnu, jestli zachovám víru až do konce, obavy jak zvládnu stáří... 
někdy i strach z toho, o čem mám v neděli kázat - jestli se Duch svatý k tomu slovu přizná... 
Strachů a obav (zvlášť v noci) je nespočet... a každý ho prožíváme v jiné oblasti. 
Pán Ježíš věděl o strachu učedníků. Věděl, jak pečlivě zamkli dveře, aby se k nim nikdo nedostal. Věděl, 
že jsou bezradní, že neví jak dál, že si neumí poradit s nastalou situací. Ano, hrob byl prázdný, ale mrak 
smrti, strach z nastalé situace a obavy co s nimi bude nad nimi visí jak Damoklův meč. 
Tehdy se mezi nim zjeví Ježíš - přijde zavřenými dveřmi a jeho první slovo je: Pokoj Vám. 
Ne obviňování, ne (jako to děláme my) laciná slovo: musíte věřit, ale přináší do jejich srdcí pokoj. 
Představuji si, jak do strachem nabité místnosti najednou přichází vlna pokoje. Strach musí pryč. Každou 
škvírou, každým otvorem každou skulinkou v domě strach odchází, protože Boží pokoj naplňuje celý 
dům, kde byli shromážděni. Ježíšovo slovo: Pokoj vám není jen nějakým pozdravem, frází, ale naplňuje 
prostor, šíří se místností, vstupuje do jejich srdcí, naplňuje jejich mysl... proměňuje jejich osobnost. 
Prožili jste to mnohokrát, naprosto katastrofální situace, žádné řešení, a najednou přišel Ježíš. Jeho 
pokoj naplnil mé srdce. Vnějšně se nic nezměnilo, ale uvnitř jsem byl jiný. Plný pokoje, důvěry a 
očekávání co Bůh bude dělat. 
Tento pokoj nám nemůže dát svět, říká Pán Ježíš, dokonce nám ho nemůže dát ani církev, ani kazatel, 
ani starší, tento pokoj dává Pán pokoje -Ježíš Kristus! 
Ano, někdy ho může dát skrze druhého člověka. Věřím, že když si podáváme ruku a říkáme Pokoj vám, v 
tu chvíli při stisku ruky je přítomen Kristus a jeho pokoj naplňuje oba - toho, kdo přeje, i toho kdo přání 
přijímá. Protože Pán Ježíš je v tu chvíli s námi a svým pokojem naplňuje naše srdce. Tím, že si přejeme 
pokoj, dáváme prostor k tomu, aby přišel JEHO POKOJ. 

Lukáš 10:5  Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: `Pokoj tomuto domu!´ 
6  A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám. 
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 jako ten, který se stará o naše potřeby (Jan 21 – na jeho rozkaz chytili 153 velkých ryb, a když přijedou 
ke břehu, nabízí jim pečenou rybu a chléb) 
Učedníci loví celou noc a nic nechytí. Na břehu se objeví Pán Ježíš, dá jim pokyny a oni se vrací s 
ohromným úlovkem. Když přiráží ke břehu, vidí Pána u ohniště a na něm pečená ryby a chléb... 
Není to o tom, že by Pán Ježíš vždy zázračně naplnil naše potřeby, tak jako to udělal v Káni, když 
přeměnil vodu na víno, nebo když pomocí 5 chlebů a 2 ryb nasytil 5000 mužů a k tomu ženy a děti. 
Vyzve učedníky k práci. A vytáhnout z vody tak plnou síť byla dřina.  
Někdy nám Pán Ježíš zázračně pomůže - asi máte každý takovou zkušenost, jindy nám ukáže co máme 
udělat a požehná nám v tom, nebo nám dá nápad, inspiraci, neb nám přivede do cesty člověka, který 
nás nasměruje... 
Ale jde o princip - Pán ježíš se stará o naše potřeby. 
Nás vede k tomu, abychom hledali Jeho království a spravedlnost a on se postará o zbytek. 
Svědectví Šoňa Hotváth z Ukrajiny... 
Nedělat si starosti o zítřek, ale spoléhat na Ježíše. 
 
Učedníci přirazili ke břehu a už na ně čeká jídlo. Malinko, a nevíme jestli to málo Ježíš rozmnožil, 
pravděpodobně ne, ale o to zde nejde. Nešlo o to, aby v tu chvíli měli hostinu, ale aby i pro budoucnost 
pochopili  - Pán Ježíš naplní naše potřeby, když budeme hledat Jeho samotného. 
 
 

 jako ten, který dává svého Ducha (dechl a řekl: přijměte Ducha svatého) 
Jan 20:21  Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 
22  Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.  
23  Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." 

Ducha svatého potřebujeme k osobnímu následování Ježíše, ale i k službě Jemu. 
Učedníci se modlí, očekávají, protože tak jim to Pán Ježíš řekl, a pak přichází den Letnic. Duch svatý je 
jim dán a oni jdou a nesou evangelium. 
Bez zmocnění, naplnění Duchem svatým nemůžeme sloužit Bohu, a dokonce nemůžeme ani sami obstát 
v následování Krista. 
Otevřít srdce, očekávat, prosit... 
 

Pán Ježíš dechl a řekl: přijměte Ducha svatého... 
On nám podává a my musíme přijmout. Ale Duch svatý je osoba, je duch, ruach - jako vítr... 
Možná proto ten obraz: 
On dechl - a my tento jeho dech musíme nadechnout. Nadechnout do sebe. Aby Duch svatý prostoupil 
naše životy. 
Duch svatý je duchem, který dává život. Vede nás, obdarovává, proměňuje.  
Znovu a znovu potřebujeme být naplněni Duchem svatým. 
 
 

 jako ten, který vysílá do světa, abychom svědčili o tom, co jsme viděli a co jsme prožili. 
Matouš 28:16  Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 
17  Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 
18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 
20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 
skonání tohoto věku." 

Jít a nést zvěst o vzkříšeném Kristu, který porazil smrt, smířil nás s Bohem, odpouští hříchy a dává věčný 
život nemůžeme proto, že nás k tomu vyzval kazatel, nebo že by to tak mělo být. 
K tomu nás musí vybídnout Ježíš. Jen ten, kde se setkal se vzkříšeným je svědkem., Ne ten, kdo to vyčetl 
z knih, nebo to přijal jako informaci od svých rodičů. Svědek je ten kdo viděl, slyšel a dotýkal se... 
Myslím že církev - to znamená já a ty se potřebujeme znovu setkat se vzkříšeným Kristem a přijmout 
jeho povolání: jděte!A zaslíbení: je mi dána všechna moc a jsem s vámi! 
Pak bude naše svědectví autentické, potvrzené působením Ducha, doprovázené znameními a zázraky! 
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Iniciativa byla na jeho straně.  
On zorganizovat setkání s Petrem, on přišel za učedníky, za Tomášem, on dechl a dal Ducha svatého, on 
zavolat učedníky a pověřil je posláním...  
 
 
Potřebujeme nové a nové zjevení (On se zjevoval), poznání Krista (setkání s Kristem) 
proto se scházíme, svědčíme si, učíme se, abychom mohli nově a nově poznávat PJK! 
Myslím-li si: již vše znám, pak stojím na místě. 
Potřebuji nové a nové zjevení, novou a novou pomoc, nové a nové setkání s Kristem ! 
Znovu a znovu se potřebujeme setkat se vzkříšeným Kristem, aby  v různých oblastech obohatil a prohloubil 
náš život. 
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DOPLNĚK K PŘEMÝŠLENÍ 
 
Pán Ježíš nás volá jménem 

volal Marii 
oslovil Tomáše 
zavolal si Petra 
promluvil k Pavlovi 

 
co to znamená: zavolat na někoho jménem? 
 Ježíš mne zná, a chce abych věděl, že jeho volání je určeno mě. To není: poslouchejte, nebop nějaké. 

haló... nebo hej ty tam...  nebo prosím Vás pane    
tak mluvíme, když nevíme jak se druhý jmenuje... 
Ale Pán Ježíš zná naše jméno a volá nás naším jménem, chce abychom měli jistotu, že jeho volání je 
určeno nám! 

 To, že mne oslovuje jménem znamená mnohem víc. On ví, co prožívám, jak mi je, a volá mne, aby mi 
pomohl. 
Marie prožívala zármutek, chce svého Pána vidět, pořád jí není jasné co se vlastně stalo. Neuvěřila jako 
Petr a Jan... 
Ježíš se s ní setkává, ona ho nepoznala, myslela si, že je zahradník, a ptá se kam ho položil... 
Marie...   toto oslovení ji otevřelo oči, ona poznává svého Pána,,, 
 
Tomáš – má svědectví učedníků, ale nevěří a Ježíš přichází, oslovuje ho v jeho nevěře, a on kleká na 
kolena a vyznává můj Pán a Bůh... 
 
Petr – ví, že zradil a není si jist, zdali mu Ježíš odpustil... slyší pas mé Beránky... 
 
Stejně i nás Ježíš oslovuje jménem, aby nám otevřel oči, aby nás zbavil našich pochybností, aby nám 
pověděl, že nám odpouští hříchy, aby nás ubezpečil o své lásce, 
aby nám ukázal, že teď vše začíná, když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. 

 
 
 
 
 
Pán Ježíš očekává naši odpověď 
 
Marie: 
J 20,16 Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 'Mistře'. 
 

Tomáš 
J 20,28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." 
 

Petr 
J 21,17 Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí 
zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé 
ovce! 
 

Pavel 
Sk 22,8 Já jsem odpověděl: 'Kdo jsi, Pane?' A on mi řekl: 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' 
9 Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. 
10 Řekl jsem: 'Co mám dělat, Pane?' 


