Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK), 26. 5. 2022, 18.00 h,
Vstúpenie Krista Pána: 157, 160, 630, 420, A 38; ep.: Ef 1, 17 – 23; ev.: L 45 – 53

Skutky apoštolov 1, 1 – 11: „1 Prvú knihu, Teofil, napísal som o

všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý
do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si
vyvolil, 3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými
dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.
4
Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby
očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo
mňa, 5 (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení
Duchom Svätým. 6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase
obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7 Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať
časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale prijmite moc
Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v
Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín
zeme. 9 Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal
im Ho spred očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa,
dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich 11 hovoriac: Mužovia
galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do
neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.“
Milí bratia a milé sestry!

Z evanjelia sme počuli, že apoštolovia reagujú na Pánovo
vstúpenie tým, že sa vrátili s veľkou radosťou (L 24, 52) do
Jeruzalema. Vstúpenie teda nepokladajú za začiatok smutnej,
bezútešnej doby Ježišovej neprítomnosti, ale za veľký Boží
čin.
Vskutku, vstúpenie je veľkým Božím činom. Bolo by
nesprávne chápať Ježišovo nanebovstúpenie ako Jeho odchod
na onen svet. Kristovo vstúpenie je skôr „pečaťou“, ktorá

potvrdzuje, že Ježišovu smrť – ktorú by ľudia mohli hodnotiť
ako prehru a potupu – Pán Boh prijal. Je cestou. Kto to
prijme, kto uverí v Ježiša, dostáva poslanie: má pokračovať
v diele, ktoré Pán Ježiš na zemi začala – pokračovať v moci
a Ducha Svätého.
Toto pokračovanie má jasnú náplň: krst, vedenie ľudí k viere,
k prijatiu spásy, život s Kristom. Ide teda o Božie poverenie
nás ľudí – cirkvi, aby sme pracovali pre spásu druhých. Ježišova
cesta viedla smrťou, ale Boh Ho vzkriesil a oslávil. Ježiš vo
svojej cirkvi stále pracuje, koná svoje dielo. My, kresťania
nemáme nostalgicky hľadieť do neba, ale počúvať Krista a tu,
na zemi, vykonávať poslanie, ktorým nás Pán poveril.
To „Pán“ je dôležité. Z listu Efezským (1, 22) sme počuli, že
Boh urobil Ježiša hlavou – zvrchovaným, najvyšším Pánom
nad všetkým v cirkvi. Ježiš je zvrchovanou hlavou cirkvi, jej
Pánom práve preto, že vďaka svojej smrti, vzkrieseniu
a vstúpeniu na nebo je u Boha. Navonok „sa vzdialil“, to tým
sa stal bližším omnoho väčšiemu počtu ľudí, ako to bolo počas
Jeho pozemského putovania.
Bolo by teda hlbokým neporozumením chápať vstúpenie
z zmysle: Ježiš je preč, zdrhol, zdúchol, už viac nie je s nami.
Kto dával pozor na hodinách náboženstva a na konfirmačnej
príprave s tým rozhodne nebude súhlasiť. Vie, že Ježiš je
prítomný. Žije uprostred svojej cirkvi. Prihovára sa nám vo
svojom slove. Vedie svoju cirkev svojím Svätým Duchom. To

všetko je zaiste pravda. To, že ukrižovaný a vzkriesený Ježiš
odišiel k svojmu Otcovi potvrdzuje, že Jeho miesto je po
Božej pravici. Pre nás z toho vyplýva viacero dôležitých vecí.
1/ Predovšetkým nemôžeme pochybovať o tom, že Ježišova
životná cesta bola navzdory Jeho ukrižovaniu úspešná. Zlo
nezvíťazilo, hoci sa to na Golgote pri ukrižovaní Ježiša tak
mohlo javiť.
2/ Ježiš odchádzajúci k Otcovi i nie je Tým, kto by zanechal
svet sebazničeniu. Jeho vstúpenie na nebo neznamená únik,
útek. Ježiš nie je Tým, komu na svete, na ľuďoch a celom
stvorenstve nezáleží. – Záleží!
3/ Ježišovo vstúpenie otvára plné pokračovanie diela, ktoré
Spasiteľ začal počas svojho pozemského pôsobenia.
Nanebovstúpenie štartuje pôsobenie učeníkov. Tých, ktorých
si Pán na zemi získal, posiela ako svojich svedkov, aby viedli
k viere v Krista ďalších a ďalších ľudí. Naším poslaním od Pána
je slúžiť ľuďom podľa Kristovho príkladu, prakticky dbať, aby
Ježišova práca na záchrane ľudí, sveta pre večnosť
pokračovala. „Budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po
celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“
4/ Sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo je medzi Veľkou
nocou a zoslaním Ducha Svätého. Ako nasledovníci Pána
Ježiša sa pohybujeme rovnakým smerom: máme byť napĺňaní
Duchom Svätým, aby sme mohli naplniť nám zverené

poslanie. Ježiš sám povedal, že ak by neodišiel, Duch Svätý
nepríde. Dnešný sviatok nám pripomína: Ježiš naozaj odišiel do
slávy u nebeského Otca, ktorá Mu patrí a my smieme žiť
v moci Svätého Ducha. Sme poslaní naplniť Jeho poverenie:
byť svedkami Božej lásky, šíriteľmi evanjelia.
5/ Ježiš, ktorý odchádza, nám pripravuje miesto v nebi.
Podčiarknuté sa zhrnuté:
Ježišovo vstúpenie na nebo je pre nás útechou.
Putujeme životom a Kristus nám otvoril cestu k Bohu.
Je ako horský sprievodca, ktorý úspešne vystúpi na vrch a nás
priťahuje k sebe. Keď Mu zveríme svoj život, keď sa naviažeme
na Jeho lano a necháme Ním viesť, máme istotu že sme
v bezpečných rukách nášho Spasiteľa.
Pánovo vstúpenie na nebo neznamená Ježišovu
neprítomnosť, ale svedčí, že Ježiš je medzi nami prítomný
novým spôsobom. Nenachádza sa už iba na jednom
konkrétnom mieste. Je prítomný v každom priestoru a čase, je
nablízku aj každému z nás.
V živote tak už nikdy nie sme sami. Ani vtedy, keby sme sa
tak cítili. Ukrižovaný, Vzkriesený a Oslávený Ježiš je s nami
a vedie nás. Spolu s nami vedie aj mnohých ďalších bratov
a sestier, tých, ktorí každodenne žijú vieru v Krista –
nenápadne, vo svojom rodinnom a pracovnom živote, vo
svojich ťažkostiach a problémoch, vo svojich radostiach
a nádejách. Spolu s nimi prinášajme svetu evanjelium, Kristovu
lásku, aby ešte mnohí prijali Ježišovu vládu. Najlepšiu vládu,
aká jestvuje. Amen. Použitím myšlienok A. Opatrného a J.M. Bergoglia: M. Šefranko, ev. farár

