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První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 

až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají 

počínat, a byl přijat k Bohu; jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, 

že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s 

nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní 

Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete 

pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Ti, kteří byli s ním, se ho 

ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: 

„Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 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.“ Po těch 

slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně 

hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 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.“ 

 
 

Sestry a bratři, svátek Nanebevstoupení Páně před nás klade i otázku, proč musí Pán 

Ježíš odejít, myslíme si, že by bylo prospěšnější nám všem, aby zůstal tak, jak ho znali 

učedníci. Proč to nejde, když Božská všemohoucnost by to jistě dokázala nějak zařídit, 

aby Pán Ježíš mohl dále konat své mocné činy, kázat mocná slova, dnes by o něm 
mohly existovat i fotografie a filmové záběry z jeho činnosti – a lidé by mu snadněji 

uvěřili. Na druhou stranu, když Pán Ježíš chodil po zemi judské a galilejské, také mu 

všichni neuvěřili. Člověka, který si myslí, že mu bez Krista bude líp, by nepřesvědčil 

ani dokumentární filmový záběr.  

     Jak asi bylo tenkrát apoštolům, Marii, ženám, když od nich Ježíš odchází, když jim 
jej oblak vzal z očí? Čekali asi celí zkoprnělí, že se vrátí. Jako jednotlivci i jako církev 

taky kolikrát stojíme zkoprnělí před stavem námi žitého křesťanství a odkudsi shůry 

hledáme pomoc, že se On vrátí. Ale tehdy jim andělé, dva poslové Boží, neřekli „stůjte 

a dívejte se dál, přešlapujte na místě s pohledem nahoru. Čekejte.“  

     Řekli jim: Co tu tak stojíte a hledíte k nebi? Našim úkolem není dívat se Ježíšovi 

na záda, ale po vzoru prvních apoštolů se vzpamatovat k činu a svědectví, být 

obráceni tak, abychom viděli tvář Vzkříšeného, s pohledem nikoliv jen do 

minulosti, ale do budoucnosti. 

     Při četbě slov, že Ježíš odchází do nebe, to opravdu mnohým může přijít líto. Stejně 

jako učedníkům, kterým zármutek naplnil jejich srdce, jako když se loučíme s 
milovaným člověkem navždycky a on teď bude existovat jen v naší myslí, v naší 

vzpomínce.  

     Ale tady jde ještě o něco jiného. Uplynulo čtyřicet dní od Kristova vzkříšení. 

Křesťanská víra říká,že po čtyřiceti dnech se vrací Ježíš k Otci a je mu dána moc na 

nebi i na zemi. Příští týden, padesát dní po vzkříšení budeme slavit svátek Sestoupení 
Ducha svatého, začne nám svatodušní období.  

     Ježíš odcházející k Otci není tím, kdo by chtěl svět zanechat sebezničení, není tím, 

komu na světě nezáleží. Ježíšovo nanebevstoupení otevírá plné pokračování díla, 

které Ježíš za svého pozemského působení začal: působení učedníků. Ty, které si na  



 

 

zemi získal, právě ty posílá jako své svědky do světa. Ti mají vést další a další lidi k 

uvěření, ti se mají prakticky starat o to, aby Ježíšova práce pro záchranu světa 

pokračovala. - "Jděte do celého světa...kažte evangelium." To je Ježíšovo poslání, 

které trvá. Které tedy dochází i k nám. Slavnost Nanebevstoupení Páně leží mezi 
Velikonocemi a svátkem Seslání Ducha svatého. Ježíšův učedník se pohybuje stejným 

směrem: je naplňován Duchem svatým, aby mohl svůj úkol naplnit.. 

     Písmo neříká, že Ježíš se ztrácí do nenávratna, ale že mezi námi bude přítomen 

jinak, jako Duch Přímluvce a Duch pravdy. Není to produkt naší mysli, přichází k nám 

odjinud. Jedná stále v náš prospěch. Povede nás dál, jako vede vidoucí slepého na 
cestě, jako matka dítě do školy. Účinek zvěstování Ducha svatého je, že posluchač 

pozná: Ano, toto všechno platí. Platí to i pro mne. Odpuštění hříchů, pozvání k 

novému životu a do Božího království – platí i pro mne. Máme se z čeho radovat, 

z čeho se kát, za co děkovat a oč prosit. Máme opět proč doufat, věřit, milovat, 

proč odpouštět a proč se obětovat. 
     Je to krásné vědět, že Ježíš je v nebi, že je oslaven a že my máme také tuto naději. 

Ale je třeba si říci jasně, že se zde nejedná o žádný kosmický Kristův let, ale o obrazné 

vyjádření základních pravd víry. Zmrtvýchvstalý Pán se naposledy ukázal svým 

učedníkům ve viditelné podobě a pak jeho oslavené tělo přešlo do jiného rozměru žití -  
u Otce. 

    Nejstarší rukopisy píší: A když jim žehnal, vzdálil se od nich. Odchází od nich 

uprostřed žehnání. Odchází-li od nás nějaký člověk, zachováme si trvale ve vzpomínce 

výraz jeho obličeje a nemůžeme jej zapomenout.  

    To poslední, co vidí církev ze svého Pána je, že jí žehná. Gesto žehnání nepřestává, 
ale trvá. Požehnání – to je příděl síly, ujištění jeho nového příchodu, vtažení do 

velikého zaslíbení, upevnění. Když slyšíme požehnání na konci bohoslužeb, máme 

vědět, že tak žehná Kristus své církvi. Silou tohoto požehnání žije ve světě dodnes. 

     Jsme hlasateli Krista v tomto světě. Nevyhýbáme se pokroku a uznáváme vědu, ale 

být svědky znamená brát v potaz i mravní svědomí člověka, vzdávat čest a úctu 

Bohu, Stvořiteli nebe i země svými životy tak, aby ostatní mohli prozřít, máme 

mluvit o solidaritě, porozumění, pomoci,odměňování dobrého i trestání zlého. 

Kéž bychom dokázali, jen nestát a jít dál, jen nemluvit, ale také konat , být pro tento 

svět světlem a solí, máme a můžeme to činit, protože máme požehnání Kristovo. 

 

Nebeský Otče, prosíme tě za všechny, kdo se hlásí k Ježíši Kristu, jako svému Pánu. 

Obdaruj nás pravou vzájemnou láskou – silnou a spolehlivou, abychom se mohli 

bránit pokušením. Chraň nás před sobectvím a pokrytectvím, kterým bychom 

pohoršovali své okolí a odháněli lidi od Krista. Máme být světu solí a světlem. 

Prosíme, uděl nám dost síly k tomuto poslání. Amen. 
 


