
      Nanebevstoupení Páně 

Sk 1,1-11 
Žid 47,2-3.6-7.8-9 
Lk 24,46-53 

„Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“ (Sk 1,11). Nenebevstoupení. Konec jednoho příběhu. Mistr odchází. A odchází právě 
v okamžiku, kdy se konečně všechno vyjasnilo, kdy jeho učedníci konečně pochopili plán, který s nimi a se světem Bůh skrze Ježíše má. 
Odchází zrovna teď, kdy apoštolové překonali smutek a bolest, které v nich  zanechal kříž, a obrátili se k velikonoční radost i. Boží krá-
lovství na zemi konečně začalo a Ježíš v něm měl se svými učedníky vládnout navěky…  
 

Jenže: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“ (Sk 1,11). Co když nám chtěl Ježíš tímto svým „odchodem“ říct něco jiného? 
Něco nového a neočekávaného, jako už tolikrát před tím. Žádný konec! Ale začátek! Tvář Boha, který chodil po této zemi, který se stal 
jedním z nás, přece nemůžeme hledat se zakloněnou hlavou v nebi! Musíme ji hledat tam, kde se on sám rozhodl, že bude k nalezení: 
uprostřed společenství, které věří v Ježíše Krista živého, vzkříšeného. Uprostřed opuštěných, nejmenších, chudých a ubohých. Papež 
František říká: „Ježíš nemá domov, protože jeho domovem jsou lidé, jeho domovem jsme my, jeho posláním je otevřít všem Boží brány, 
být Boží  přítomností.“ Skrze nás! Už zase nás Ježíš překvapuje a vyvádí z míry. Nejprve po nás chce, abychom věřili, že neviditelný Bůh 
se stal člověkem, teď po nás chce, abychom uvěřili, že se s tímto tak blízkým Bohem, vnímatelným a „dotýkatelným“ můžeme setkat v 
tvářích obyčejných rybářů, v tvářích jeho učedníků, v jeho Církvi. A co víc: v TÉTO Církvi! 
 

„Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“ (Sk 1,11). Součástí Božího plánu se světem jsme opravdu my! Živý Bůh, Bůh, v něhož 
věříme, je Bohem, který nás sice doprovází na naší cestě, ale je především Bohem, který svěřil cestu evangelia a budování svého králov-
ství každému z nás. My jsme Ježíšovou tváří pro ty, se kterými se na cestách setkáváme. 

 

Přestaňme tedy hledět vzhůru mezi oblaka a hledat tam Boží slávu. Teď je chvíle rozpoznávat ji ve všednosti toho, co jsme a co děláme. 
Neodcházejme z Jeruzaléma (srv.: Sk 1,4), neodcházejme z města, neutíkejme před každodenní banalitou našich životů, protože právě 
tam se s Ježíšem můžeme setkat, v chrámech živého Boha, v bratřích a sestrách, kteří kříží naše cesty. Nanebevstoupení je začátek. Za-
čátek Církve. Ježíš nevystoupil vzhůru, ale překročil hranice, vstoupil do hloubky. A tam se s ním setkáme. Mezi jeho učedníky, kteří žijí 
jeho evangelium, kteří se snaží o své víře svědčit novým způsobem. 

    Proč hledíte k nebi? 

Sk 1,11 

 

„Ježíš si k šíření svého království vybral nás a ne zázraky: naučil nás, jaké zázraky může dělat Láska, naše Láska.“  

o. Mario Borzaga, omi 


