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Na nebe vzetí Pána Ježíše 
40 dnů se zjevoval, pak je odvedl na Olivetskou horu, a před jejich zraky odešel do nebe. 
 

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." 

 
Marek 16:14  Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost 
srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. 
15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 
16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 
17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 
novými jazyky; 
18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat 
ruce a uzdraví je." 
19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 
20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 
Lukáš 24:50  Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 
51  a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. 
52  Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, 
53  byli stále v chrámě a chválili Boha. 
 
Skutky apoštolské 1:1  První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého 
počátku 
2  až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl 
přijat k Bohu; 
3  jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a 
učil je o království Božím. 
4  Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo 
zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 
5  Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní." 
6  Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" 
7  Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 
8  ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 
celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 
9  Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 
10  A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 
11  a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, 
znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." 

 
Skutky apoštolské 4:18-20  Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a 
o něm neučili.  Ale Petr a Jan jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom 
poslouchali vás, a ne jeho.  Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet." 
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Židům 12:1  Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se 
nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 
2  s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se 
mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 
3  Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. 

 
Galatským 3:1  Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči 
Ježíš Kristus ukřižovaný! 

 
B21  Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, 
nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. 
 
 
NESPOUŠTĚJ OČI Z JEŽÍŠE 
pokud se dívám kolem sebe, na společnost - mám úzkost. Kam se řítí? Lidé žijí bez Boha, a podle toho 
vypadají vztahy mezi lidmi, ,ale i  kultura, politika,  podle toho vypadá příroda.. 
pokud se dívám do svého srdce, a jsem upřímný sám k sobě, co vidím. Převrácené srdce, plné 
zmatku, pochybností, nevěry a hříchu. Jak bídný jsem člověk, konstatuje Pavel.  
pokud se dívám zpátky, tolik chyb jsem udělal, tolik věcí jsem nestihnul, tolika lidem jsem ublížil... 
když se dívám do budoucnosti, je černá, bez naděje, bez východiska... 
 
Bible mne vybízí: upři svůj pohled na Ježíše! 
B21  Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, 
 
 
 
1. Ježíš ukřižovaný (Ježíš můj Spasitel) 

Galatským 3:1  Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil - vždyť vám byl tak jasně postaven před oči 
Ježíš Kristus ukřižovaný! 

když se učedníci dívali na křižování Ježíše, musel to být pro ně strašný pohled. Konec všeho, k čemu 
upínali naději. Jeho utrpení, bolest, i slova pro nesená z kříže: proč jsi mne opustil, žízním, dokonáno 
jest... 
ale když po zmrtvýchvstání pochopili smysl oběti (proto se jim 40 dnů zjevoval, hovořil, vysvětloval) 
stal se pohled na ukřižovaného Ježíše základem jejich poselství. 
Pavel říká Korintským: 

1 Korintským 2:2  Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista 
ukřižovaného. 

protože On je ten, skrze kterého přichází záchrana (Spasení) pro každého, kdo věří. (Řím.1,16) 
1 Korintským 15:17  Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, 

 
Nespouštěj oči  z Ježíše Krista - ukřižovaného 

 jeho utrpení, které podstoupil pro můj hřích (nechci denně křižovat Krista) pohled na Ježíše, 
který visí na kříži je pro mne silným motivem NEHŘEŠIT! 

 na kříži jsem měl viset já, ale visí tam Kristus. Vděčnost za spasení. Za smíření s Bohem, za 
odpuštění, za věčný život. Pohled na Ježíše na kříži přináší a obnovuje v mém srdci 
VDĚČNOST. 

 Ježíš se přes  vlastní bolest a utrpení zaměřuje na ty, kteří jsou pod křížem. Jan a Marie - tvůj 
syn, tvá matka...  A Jan ji v tu hodinu přijal k sobě. Pohled na Ježíše mne vede k službě, k 
zodpovědnosti za druhé. Nestojím pod křížem sám. Ježíš můj zrak upoutává na člověka vedle 
mne, a říká: pomoz mu, buď mu přítelem, předej mu kousek mé lásky. 

 jeho oběť je pro každého. "Otče odpusť jim..." zní z kříže. Odpustil zločinci, odpustil vojákům, 
kteří se u posmívali, kteří ho ponižovali a sadisticky mu ubližovali. Pohled na Ježíše, který 
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odpouští je pro mne výzvou, rozhoduji se a ODPOUŠTÍM. Tak jak se modlíme: ...jako i my 
odpouštíme těm, kteří se provinili proti nám. 

 "Do Tvých rukou vydávám svého ducha" říká Ježíš Otci. V tuto chvíli je pro mne Ježíš 
příkladem, jak jednat nejen ve chvíli utrpení, ale v každém okamžiku mého života: odevzdat 
se Bohu Otci. Když se Ježíš jemu vydal, pak získávám odvahu udělat to i já. Při pohledu na 
Ježíše roste má DŮVĚRA v otce.  

 
 
2. Ježíš můj vůdce (průvodce) 
Pohled na Ježíše, tak jak ho poznávali učedníci, když s nimi tři roky chodil. 
On mne zachránil, vyzval k následování a já jsem řekl ano, a šel.  
Následovat znamená  jít za vůdcem. A Ježíš je vůdce, který ví kam jde, má moc měnit okolnosti, 
má moudrost odpovědět na mé otázky,má moc usměrnit a proměnit můj život, vysvobodit mne, 
ochránit, a dovést do cíle. 

 Ježíš utišil bouři, když předtím dovolil Petrovi jít po vodě. Má moc nad přírodou.  
 Ježíš vzkřísil Lazara, který byl tři dny v hrobě. Má moc nad smrtí. 
 Ježíš uzdravoval nemocné, vysvobozoval spoutané... má moc nad nemocí, ale i nad 

duchovními silami. Nad démony, satanem. 
 Ježíš proměnil vodu ve víno, nasytil zástupy 5 chleby a 2 rybkami,... má moc mne 

zabezpečit, postarat se o mé potřeby. 
 Ježíš učil své učedníky, vysvětloval jim principy Božího království, skrze něj mhli poznávat 

Otce. Ježíš odpovídá na mé duchovní hledání, dává mi pravdivý obraz Boha Stvořitele, učí 
mne jak žít, abych se líbil Bohu. 

 Ježíš - Boží Syn, na hoře proměnění ho vidí v slávě, u Jordánu o něm Otec z nebe vydává 
svědectví: to je můj milovaný syn... on není jen lidský vůdce, ale je Bůh. Cílem je Boží 
království - věčnost, provede mne cestou smrti, dává mi věčný život.  

 Ježíš vyhnal z chrámu ty, kteří ho využívali pro svůj byznys, místo aby hledali Boha, umlčel 
své odpůrce, nebál se postavit proti nejmocnějším a nejvlivnějším lidem, pokud nejednali 
správně. Ježíš mi dává odvahu stát za pravdou, nebát se člověka... 

 Ježíš se ujímal slabých, bezmocných, opovrhovaných, proměňoval jejich život, aby se 
mohli zařadit do společnosti, aby mohli žít plnohodnotný život. Ježíš se ujímá mne, a díky 
němu mohu mít správný postoj i k lidem okolo sebe. Bez ohledu co si o nich myslí dnešní 
společnost.  

 Pro Ježíše neexistoval beznadějný člověk, neřešitelná situace, ale vždy měl východisko.  
 
Pohled na Ježíše v evangeliích, který vede, chrání, zabezpečuje a mění životy těch,kteří ho následují 
mne motivuje k odvaze stát se jeho učedníkem, nastoupit cestu za ním. Vím, že se mnou nebude 
manipulovat, že mou důvěru nezneužije, ale naopak dá mému životu smysl a cíl. 
On je vůdcem, který je hoden následování. Je promne čest být jeho žákem. 

1. Kor. 11,1 KR  Následovníci moji buďte, jako i já Kristův. 
 

 
 
 
3. Oslavený Ježíš (Ježíš můj Pán) 
Když Ježíš zemřel a byl pohřeben, zavládl mezi jeho učedníky, smutek, zoufalství a beznaděj. 
Když odešel do nebe, jejich srdce bylo plné radosti, pokoje a očekávání. 

Lukáš 24:50  Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; 
51  a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. 
52  Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, 
53  byli stále v chrámě a chválili Boha. 
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Ano, nebyl s nimi, ale oni věděli že se vrátil k Otci, kde jim připravuje místo. A když pak byli o 
Letnicích naplnění duchem svatým, šli a neohroženě nesli tuto radostnou zprávu do celého světa. 
 
Učedníkům se otevřel nový pohled na Ježíše: sedí po Boží pravici, a jednou se vrátí, aby je vzal k sobě.  
Je to pohled plný naděje a očekávání.  

Marek 16, 19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 
 

Skutky 1, 9  Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 
10  A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 
11  a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, 
znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." 

 
Pohled na Ježíše, Pána pánů a Král králů 
na Ježíše, který má všechnu moc na nebi i na zemi 
Pohled na Ježíše, který se za nás přimlouvá 
pohled na Ježíše, který pro nás v nebi připravuje místo, abychom byli tam, kde je On. 
 
A z této nebeské pozice se na nás dívá - tak jako to prožil Štěpán. 
Kamenovali ho, ale on vidí otevřené nebe, a Ježíše, stojícího na Boží pravici. 

Skutky apoštolské 7:55-56  Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, 
jak stojí po pravici Boží,  a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici 
Boží." 

Ježíš, který sedí po Boží pravici vstal, nevydržel sedět, vstal aby viděl svého syna Štěpána, aby viděl 
jeho víru, lásku k Němu, a aby ho přivítal jako hrdinu ve slávě Otce. 
 
Apoštol Jan ve stáří, ve vyhnanství na ostrově Patmos vidí Ježíše, kterému se klaní a kterého uctívají 
nesčíslné zástupy lidí z celého světa a provolávají mu slávu. Protože je zachránil. 

Zjevení Janovo 7:9  Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze 
všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé 
roucho, palmové ratolesti v rukou. 
10  A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." 

  
Dívat se na Ježíše Krista - oslaveného 

 pohled na Ježíše v nebi mi pomáhá pochopit, že to nejdůležitější je přede mnou. Žijeme v 
době, kdy vládne spokojenost s životem na zemi. Nechce se nám odejít. Přemýšlíme, jako 
bychom byli nesmrtelní. Ano, je zde mnoho problému, ale ty nějak vyřešíme, v podstatě vše 
máme, daří se nám dobře a na věčnost zapomínáme. Tam, kde je chudoba, válka, hlad, 
nemoci - a zvlášť tam, kde lidé trpí a umírají pro víru je naprosto jiné myšlení. Tam lidé hledí k 
nebi, tam vyhlíží věčnost.  
A pokud žijeme s pohledem upřeným k věčnosti, pak nás smrt nezaskočí. Protože jsme na ní 
připraveni 

 Pohled na Ježíše, sedícího na trůnu, ne Ježíše -  VÍTĚZE, mi pomáhá srovnat si hodnoty.  Co je 
podstatné, a co druhořadé. 

Marek 8:36-37  Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?  Zač by mohl 
člověk získat zpět svůj život? 

Tělesné je Boží dar, ale pouze na několik desítek let, duchovní je na věky. Kam investuji? 
Pouze do těla, nebo investuji do duchovního života?  
Děti - ano, je třeba je zabezpečit, postarat se o ně, ale starám se jen o to, aby měli materielní 
dostatek, nebo mi jde o záchranu jejich duše? 
Mnohdy slyším slova: až budou dospělí, ať se rozhodnou sami. Ano, oni sami se budou muset 
rozhodnout, ale jestliže je nebudou provázet naše modlitby, jestli jim nebudu příkladem, 
jestli jim nedám nahlédnout do svého duchovního života, jak se budu moci jednou podívat 
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Ježíši do očí? Nesu za ně nejen materiální, ale především duchovní zodpovědnost. A toto si 
uvědomuji, když  se dívám na oslaveného Ježíše! 
 

 Pohled na Ježíše, který sedí u stolu a čeká na nás, aby stoloval spolu s námi. 
Matouš 26:29  Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy 
budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce." 

Jaká výsada, pozvednout kalich s vínem s Pánem pánů a Králem králů. Díky Ježíši náš život 
dostává cenu a význam.  
 

  Pohled na Ježíše, který připravuje církev, svou nevěstu, aby byla krásná a čistá, aby byla jeho 
nevěstou. (Ef. 5,25-28) 

 
 
 
 
 
 
Pohled na Ježíše 

 Spasitele - ukřižovaného 
 Vůdce 
 Pána - oslaveného 

  proměňuje můj život. Mé srdce, můj charakter, mé myšlení, mou vůli, mé vztahy, 
  ale I MOU TVÁŘ. 
O pohledu na Ježíše můžeme hovořit, diskutovat, povzbuzovat se, napomínat, vyčítat... 
Ale tady nejde o slova!  
Pokud se opravdu díváme na něj, pak se v nás něco děje. 

2 Korintským 3:18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme 
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. 

Mojžíš, když se setkával s Hospodinem, hovořili spolu, dívali se na sebe, Bible říká: tváří v tvář 
tak jeho tvář zářila. A to tolik, že si musel brát závoj, aby se pak na něj mohli lidé dívat. 
Štěpán, když se díval na Ježíše byl tak proměněn, že jeho tvář zářila jako tvář anděla. 

Skutky apoštolské 6:15  Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je 
jako tvář anděla. 

 
Když se na sebe občas podívám do zrcadla, k tváři anděla mám daleko. 
Když se rozzlobím, tvář anděla mne nezlobí. Leda tak toho padlého anděla... 
Když pomlouvám, kritizuji, nebo když si dělám starosti - jak vypadá má tvář? 
Nejde jen o to, jak ji vidí lidé, ale také o to, jak ji vidí Ježíš? 
Lidé vidí tvář, Ježíš vidí srdce. 
 
Možná, že když místo abych se díval na Ježíše, se zaměřím na sebe, mé srdce tvrdne a tvář se 
zasmuší. Kolik nespravedlnosti, nepochopení jsem musel skousnout, kolik křivd mne potkalo, kolik 
zranění zdrásalo mou duši... 
Ano, to vše je pravda. Jako by Pavel věděl, kolik máme ALE, 
a proto v textu, který píše Židům pokračuje: 
 

Židům 12:1  Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, 
který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 
2  s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která 
se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. 
3  Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na 
duchu. 
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Pohled na Ježíše, na jeho utrpení, na jeho kříž, ale i na jeho vítězství (proto ho Bůh vyvýšil a dal mu 
jméno nad každé jméno (Fil. 2) mne osvobozuje. Pohled na něj proměňuje. Na naši tváří se zrcadlí 
slavná zář Pána Ježíše. 

2 Korintským 3:18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme 
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. 

 
Zrcadlí!  Odrážíme Kristův charakter, odrážíme jeho slávu. Ale jen tehdy, když se díváme na něj! 
Ale nezůstává jen u zrcadlení, pohled na Ježíše nás proměňuje i uvnitř. K Jeho obrazu. 
Toužím, aby se tento zázrak uskutečňoval v mém životě, aby se děl mezi námi! 
Toužíte po tom také?  

 
 
Filipským 2:5  Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: 
6  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 
7  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 
8  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 
9  Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - 
11  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


