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Hle, já jsem s vámi po všechny dny  
až do konce světa!  



© PS AP – KVN, 2018 

Slavnost Nejsvětější Trojice cyklu B 

Evangelium (Mt 28,16-20) 

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli 

se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána 

veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte 

je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám 

přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Učedníci 

se vydávají do Galileje, jak jim bylo nařízeno samotným Pánem a andělem u 

hrobu. Závěrečné poslání „jít k pohanům“ (ke všem národům) je svěřené tam, 

kde Ježíš započal svou službu: v Galileji „pohanů“ Neupřesňuje se ani podoba 

Ježíšova vzkříšeného těla, ani forma zjevení; berme v úvahu, že je tu položen 

důraz na Ježíšova slova. Učedníci se mu klaněli (tak jako skoro vždy u 

Matouše, tímto slovesem se myslí božská bohopocta).  

Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na 

zemi.“ Ježíš nečeká pasivně v nebi, ale už teď vykonává svou vládu na světě. 

Plnost moci je důsledkem vzkříšení. Syn člověka, který byl předán do moci 

jiných, má nyní moc nade všemi. On je pantokrator, vládce nade všemi. Téma 

vyvýšeného Pána se vyskytuje i v dalších novozákonních hymnech: Ef 1,20-23; 

Fil 2,6-11; Kol 1,15-20; 1 Pt 3,18-22. 

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i 

Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. 

Poslání je důsledkem vzkříšení (výzva „jděte“ vyplývá z předchozího ujištění 

o plnosti moci, jak napovídá spojka "tedy"). Vzkříšení tedy není „soukromou“ 

záležitostí mezi Otcem a Synem, ale událostí, která ovlivní všechny lidi. 

Proroctví, že v Abrahámovi dojdou požehnání všechny národy, se nyní stává 

skutečností díky poslání církve. Učedníci mají jít a získat nové učedníky (dosl. 

„učiňte učedníky“, myslí se tedy proces, ne jednorázová událost). Samozřejmě 

ve výrazu "všechny národy" je zahrnutý také Izrael. 

„Ve jméno“ znamená „aby náleželi k někomu“ (řecké pojetí), nebo „aby vešli 

ve společenství s“ (rabínské pojetí). V každém případě je zde řeč o účinku křtu 

(a tím je společenství, vztah s Otcem, Synem a Duchem). Stojí za pozornost, že 

se neříká "ve jména" (množné číslo), ale ve jméno - jedná se o stejné Boží jméno 

sdílené Otcem, Synem a Duchem. Také jiné novozákonní texty mluví o tom, že 

Otec dal jméno Synovi (Jan 17,11; Fil 2,9). 
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„Ježíšův příběh“ neskončil vzkříšením a vyvýšením. Naopak, začal nanovo, 

ale v jiné podobě: nyní se uskutečňuje skrze hlásání a křest jeho vyslanců. 

Ježíš, který také jako vyvýšený Pán zůstává Učitelem (Mistrem), má poslední 

slovo. To, co se udává potom, evangelista už nesepisuje.  

„Učte zachovávat všechno“ se vztahuje na všechna Ježíšova slova. Výzva 

„učiňte učedníky“ se uskutečňuje křtem, ale také vyučováním, nejsou to tedy 

tři oddělené fáze. Tak jako Ježíš učil (Matouš pojímá Ježíše především jako 

Učitele), činí tak i církev, která rozšiřuje jeho působení a službu. 

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa! „Hle“ je slavnostní a 

důrazné uvození poslední věty, která „je skálou a jistotou“ misijního poslání: 

Ježíš bude se svými hlasateli. „Já jsem s vámi“ připomíná úvodní „Emanuel“ 

(Bůh je s námi, Mt 1,23), ale také Mt 18,20 („kde jsou dva nebo tři shromážděni 

ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“). Nejde o „pouhou přítomnost“, 

ale o přítomnost aktivní. Matouš nepopisuje Ježíšovo nanebevstoupení, aby 

podtrhl, že vzkříšený Ježíš zůstává se svým lidem. 

Tento text je velmi vhodný jako zakončení celého evangelia, protože zve 

čtenáře vstoupit do „děje“: konec evangelia je totiž otevřený. Čtenář je zván, 

aby se stal učedníkem a vstoupil do společenství se živým Ježíšem, který je 

přítomný ve své církvi. A ten Ježíš, který „ukládá svá slova“, je tentýž, který 

pomáhá („je s námi“) svou mocnou přítomností. 

 

SHRNUTÍ 

Toto poslední zjevení zakončuje Ježíšovo působení na zemi a zahajuje období 

povelikonoční církve. V souladu s tím se text ohlíží zpátky k celku Ježíšovy 

služby a dopředu, do období budoucího působení církve. Text se tedy 

vztahuje k dvěma různým časovým obdobím, Pán a poslání však zůstávají 

stejné. Vědomě se navazuje na tradici o Mojžíšovi. Tak jako Mojžíš na konci 

života pověřil Jozua jít do země obydlené cizími národy a zachovávat všechna 

přikázání (s příslibem Boží přítomnosti), tak podobně Ježíš: na konci 

pozemské služby nařizuje učedníkům, aby šli do celého světa a učili všechny 

národy – a přislibuje jim svou pomáhající přítomnost. Text je tedy jakýmsi 

Ježíšovým odkazem: pokračovat v hlásání evangelia a křtít ve jméno Otce, 

Syna a Ducha, tj. skrze úkon křtu (ponoření do vody) ponořit všechny lidi do 

života Otce, Syna a Ducha. 
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VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Protože je Ježíš Bůh, může říci: „Já jsem s vámi po všechny dny“. Někdy se 

nám třeba může stát, že se večer bojíme nebo že si s něčím nevíme rady. 

Tehdy, ale i jindy, si můžeme na tato Ježíšova slova vzpomenout. A nejlepší by 

bylo se tato slova naučit nazpaměť – zvládneš to? A pak si můžeš kdykoliv 

klidně říci: „Hle, já jsem s tebou po všechny dny…“ 

Starší: 

Jak je vidět, i učedníci poté, co se jim Ježíš vícekrát zjevil, měli pochybnosti. 

Není tedy nic divného na tom, že máme pochybnosti i my… Důležité je 

ZŮSTAT S JEŽÍŠEM. I když učedníci pochybovali, zůstali s ním – a díky tomu 

jim pomaloučku začalo všechno docházet a byli pak ve své víře a lásce stále 

jistější. Podobně to v takových chvílích můžeme udělat i my. 

Zkusme si 

Mladší:  

Zkus napsat seznam pěti jmen lidí ze svého okolí, o kom si myslíš, že je 

skutečným učedníkem Ježíše Krista. Můžeš si to zkusit doma nebo ve své 

skupině náboženství. Přišli jste na někoho jiného než právě na členy své 

rodiny nebo skupiny? Za lidi na svém „seznamu učedníků“ se celý týden 

každý den aspoň kratičce pomodli; ve skupině nebo rodině můžete dát 

„seznamy“ dohromady a modlit se společně. 

Starší: 

Splň úkol pro mladší skupinu; navíc zkus sám nebo ve skupině uvažovat a 

sepsat, podle čeho je poznat, že lidé, kteří se na vašem seznamu ocitli, jsou 

Ježíšovými učedníky?  

 


