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Biblické texty:  
 

Skutky apoštolů 1,15-17.21-26:  V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam 
pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý 
už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do 
počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi 
chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás 
vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, Josefa, 
jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; 
ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš 
opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k 
jedenácti apoštolům. 
 
1.List Janův 5,9-13:  Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je 
to, co pověděl o svém Synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří 
Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to 
svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo 
nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste 
věděli, že máte věčný život. 
   
Jan 17,6-19:  Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; 
a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která 
jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že 
ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a 
všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve 
světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou 
jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; 
ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se 
naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé 
radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako 
ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou 
ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne 
poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli 
vpravdě posvěceni. 

 

Na čtyřicátý den po vzkříšení Pána Ježíše stanovila církev připomínku jeho nanebevstoupení. 
My jsme si o něm zvěstovali minulou neděli, tedy několik dní v předstihu. Dnes v našem 
prvním čtení se dočítáme o praktickém jednání apoštolů, kteří se připravují na službu, ke 
které je Ježíš vysílá: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Scházejí se, 
posilují ve víře ve vzkříšeného Pána, vyprávějí si o svých zážitcích s ním před a po vzkříšení, 
děkují Bohu za něj. A také se rozhodují doplnit apoštolský kruh. I my v náboženské obci 
potřebujeme doplňovat kruh spolupracovníků. Neurčujeme losem, kdo se jím stane, ale díky 



společným setkáváním při bohoslužbách, návštěvami, společnou službou a prací, modlitbami 
se náš kruh doplňuje po těch, kteří jsou už u Pána, a také podle služby, kterou konáme. 
Mnohdy nesměle se přihlašují a nabízejí další, nebo jsou někdy i o pomoc, službu, práci 
požádáni. Někdy se lidé i hlásí a nabízejí, že pomohou, ale my je zapojit zatím neumíme. Je to 
svědectví, div pramenící z víry, nepřestáváme za něj děkovat a také žasnout. Svědectví o životě 
jiné kvality. Kvalita toho nového bytí nezačíná až po smrti, ale teď a tady.   
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve 
jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 
 
Čtení z Janova evangelia nám dochovalo Ježíšovu modlitbu, ze které jsme dnes část četli. Od asi 
16. století se označuje jako velekněžská – tím se vyjadřuje, že je to modlitba přímluvná a 
permanentní, tedy stálá. Ježíš se v předcházejících kapitolách loučí se světem, rekapituluje, co 
dosud udělal a obrací se k budoucnosti a prosí za učedníky. Modlí se v době, kdy se schyluje 
k poslední nelehké životní etapě, kdy bude zrazen, zatčen, odsouzen, trápen, zemře a vstane z 
mrtvých. My přemýšlíme nad modlitbou, kdy už Ježíš vstal z mrtvých, vystoupil k Otci, kde je 
mu svěřena vláda nad lidmi a on se za nás přimlouvá.  
Jeho oslava nespočívá v krásných památkách, ale tím, že jeho učedníci ze všech časů a míst 
budou o něm svědčit, budou následovat vše, co učil, a my to máme v Novém Zákoně. Tak moc 
je jeho vláda liší o těch pozemských, spoléhá na nás, posiluje nás svou stálou přímluvnou 
modlitbou, abychom vytrvali v něm, žili podle jeho příkladu, a tak byli sjednocováni s ním tak, 
jako je sjednocen on s Otcem.  
 
Když nám přibudou léta, pravděpodobně čas od času rekapitulujeme svůj život. Zkusme to 
dnes ne hodnocením našich skutků, ale tím, jak chápu věčný život? 
V době Ježíšově byli lidé, kteří vyznávali, že po smrti nebude nic, není to v Tóře, zdůvodňovali. 
(Saduceové) Farizeové postupně dospěli k víře ve věčný život, věřili ve vzkříšení, soud a 
následné určité rozdělení. Zdůvodňovali to tzv. ústně předávanou Tórou, kterou Mojžíš 
nezapsal, ale ústně předal.  
Lidé i dnes si vybírají možnost saduceů, neznamená to, že by nežili poctivý život. Křesťané 
mají svědectví Nového Zákona, které se šířilo nejprve ústně, ale o pár desetiletí po Ježíšově 
vzkříšení vznikalo i písemně.  
 
Na věčný život lze pohlížet jako na život posmrtný, nebo jako na nesmrtelnost duše. My však 
nemáme žádnou zkušenost s tím, co je věčné. Můžeme věčný život vnímat jako to, co přesáhne 
náš život kamsi.  
V Novém Zákoně je věčný život chápán jako jiná kvalita života, která se zakládá na vztahu 
k věčnému (Bohu), novému řádu, novému věku – který se na zemi začíná a v Bohu má své 
naplnění. Pak věříme, že věčný život je realitou přítomnou. Člověk poznává Boha a orientuje 
svůj život určitým směrem. Můžeme si to představit jako kompas a my, když následujeme 
Ježíše, tak žijeme v tom „magnetickém“ poli, kde ručička ukazuje k Bohu. Následovat Ježíše 
znamená ho poznávat, vstupovat s ním do blízkého, upřímného, důvěrného vztahu.  
 

 


