NENEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Kázání ze soboty 12.5.2018 – br. Michal Balcar
Úvod
Svým dnešním kázáním bych chtěl připomenout biblický svátek, který nás úplně míjí.
Přitom je to svátek důležitý a v sobě skrývá významné teologické poselství. Jedná se
o Nanebevstoupení Páně. Tenhle svátek znají v Německu pod názvem Christi Himmelfahrt.
Ani ne tak proto, že by byli zbožnější, ale hlavně proto, že mají volno a taky proto, že mluví
německy.
Možná tvrdím, že je to svátek teologicky důležitý, ale přesto nad ním máme jisté
rozpaky. Kam vlastně šel? Kde je? Kde je ta pravice Otcova, na níž sedí podle Kréda?
Dovolil bych si požádat, abychom se v tomto případě vyhnuli doslovnosti. Není to
supermanský výjev, kdy Ježíš odlétá na planetu Krypton. Toto je symbolické vyjádření
skutečnosti, že Ježíš přebírá vládu nad světem i vesmírem.

Velké pověření
Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho
a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Matouš 28, 16-20
Apoštolů je jedenáct. Poprvé jsou takto označeni a čtenář bolestně vnímá, že mezi nimi
chybí Jidáš. Zařazen je ovšem Petr činící pokání. Celá scéna se odehrává na velmi konkrétní
a velmi přesně určené hoře v Galileji. Jen my nevíme, která to byla. Co z toho vyplývá?
Některé věci patří do soukromí mezi Ježíše a jeho učedníky.
Navzdory tomu, že setkání se vzkříšeným Kristem a jeho nanebevstoupení jsou zázraky
par excellence, objevuje se v textu zmínka o tom, že reakce nebyly jednoznačně pozitivní.
Někteří se klaněli a někteří pochybovali. Já jsem taky spíš pochybovač a tak moc děkuji
Kristu, že pochybovači byli pozváni. A nejen pozváni, aby viděli tento výjev. Z klaněčů
i z pochybovačů Kristus později učinil svou církev. To je velmi důležitá věc. Místo v ní mají
všichni. I ti, kdo se klanějí, i ti, kdo pochybují. To úzce souvisí i s misií, k níž vzápětí Ježíš
jedenáct apoštolů (a s nimi i nás) vyzval. Ti, kdo pochybují, jsou ti, kdo unikátně mohou
oslovit evangeliem pochybovače. Kdysi se mě ptala jedna sestra: “Proč nám každý kazatel
říká něco jiného? Proč se nemůžete domluvit, jak to je a pak nám říct pravdu?” Tahle sestra
byla oslovena těmi, kdo se klaněli. Ti, by ale neoslovili lidi, jako jsem já. Církev má být
složena z těch, kdo se klaní i z těch, kdo pochybují.

Pantokrator - Kristus vševládce
První věta Ježíšovy poslední promluvy je zásadní. Vládcem tohoto světa tedy není ďábel,
ale Kristus. Jako bychom tím, že tvrdíme, že zde vládne ďábel, vyklízeli alibisticky pozice.
Jako bychom tím trochu pohodlně krčili duchovními rameny. “Vládne tu ďábel, tak se s tím
nedá nic dělat.” Té první Ježíšově větě musíme nejprve uvěřit a pak se i skrze nás začne jeho
vláda uskutečňovat. Není na této zemi nikdo a nic s větší mocí, než má Kristus.
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To se má projevit u jeho následovníků, kteří stojí před na první pohled
nerealizovatelným úkolem - prokvasit evangeliem celý svět. Naše církev vzala tenhle úkol
nesmírně vážně. Nic nemá pro nás adventisty takovou důležitost jako misie. Ale přes
veškerou naší snahu i snahu ostatních křesťanů se zdá, že se svět od evangelia spíše odklání.
Statistiky a čísla jsou proti nám a do mysli se vkrádá pocit beznaděje. Zvláště, když žijeme
v České republice.
Tohle je ovšem výzva k odvaze. Vždycky se mi líbily některé prvky z katolické
liturgie. Třeba pozdravení pokoje. To je nádherná věc. Ale dneska chci připomenout jiný
okamžik, a sice ten, kdy kněz říká: “Vzhůru srdce!” a lid odpoví vírou: “Máme je u Pána!”
Možná, že střízlivý a realistický křesťan (ten pochybovač) propadá skepsi, ale víra velí:
Vzhůru srdce!
Proč? Protože “Hle! On je s námi po všechny dny až do skonání věku!” Úkol před
nás Kristus postavil veliký, převeliký. Ale nejsme na to sami. Vedle nás jsou bratři a sestry
pokřtění ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého, ale hlavně je s námi ten, komu je dána
veškerá moc na nebi i na zemi. On je s námi po všechny dny, až do skonání tohoto věku.
Tak, sestry a bratři, vzhůru srdce!

2

