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Slavnost Nanebevstoupení Páně
Vzkříšený Ježíš přicházel za apoštoly ještě dalších 40 dnů. Vcházel do
domů zavřenými dveřmi, zjevoval se a zase mizel, své přátele nabádal
a povzbuzoval, aby věřili ve Slovo Boží. Učil je o Božím království a
připomínal, aby zachovávali vše, co jim řekl. Potom Ježíš ukončil
svá setkávání. Zavedl své apoštoly na horu a promluvil k nim
naposled. Slíbil jam dar Ducha svatého, aby mohli uskutečnit veliký
úkol, jít do celého světa a hlásat zvěst o Ježíši, obrácení a odpuštění
hříchů všem národům. Potom Pán Ježíš zvedl ruce a požehnal
učedníkům. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k
nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále
v chrámě a chválili Boha.
Pán Ježíš vstal z mrtvých a vstoupil do nebe. To je pro nás veliká
radost a naděje. Celý náš život je putováním – cestou k cíli. Tím cílem
je nebe, náš věčný domov u Boha.
Nikde jinde nám nikdy nemůže
být lépe než u našeho nebeského
Tatínka. Tam nalezneme všechno, po čem lidské
srdce touží. A určitě se tam setkáme se všemi,
kteří žili a zemřeli ve víře v Pána Ježíše. Abychom
se setkali v nebi se všemi svými kamarády
a blízkými, měli bychom jim na jejich cestě k cíli
pomáhat. Jak? Láskou, radostí, pokojem, úsměvem,
odpuštěním, … a hlavně modlitbou.
Jaký dar slíbil Pán Ježíš učedníkům, aby mohli plnit
svůj úkol?

(správná odpověď z minulého čísla – Symbolem Ducha svatého je holubice, oheň, vítr,
voda, světlo.)
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Pán Ježíš nám otevřel cestu do nebe. Náš život je cestou do nebe a na ní se
potkáváme s různými lidmi. Máme je všechny mít rádi a pomáhat jim. Zkus v bludišti
potkat všechny lidi a dovést je za Pánem Ježíšem do nebe.

