
Klášter 16. 5. 2021

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus:  Ž 121 celý

Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen

Píseň: 183

Modlitba: Milý Bože, milý Kriste, někdy je tak těžké nemít tě na dosah. Nemoct si

sáhnout, ujistit se. Někdy je tak těžké čekat na tvou odpověď. A přece tě

máme pořád nablízku. Prosíme tedy, přemáhej naše nejistoty, a učiň si z

nás dobré služebníky tvého věčného království. Amen.

1. čtení: Mt 4; 1-9

Píseň: 176

2. čtení: Mt 28; 16-20

Milí bratři a milé sestry, dnes slavíme svátek Nanebevstoupení Páně. Takovou definitivní tečku za 
Ježíšovým příběhem. A vlastně ne tak docela. Logickým koncem mohl být už Velký Pátek. - 
Reformátor, revolucionář, mučedník pro víru byl popraven. Tím velké příběhy zpravidla končí, 
ledaže by se někdo chopil odkazu velké osobnosti. Jako se husité chopili odkazu Mistra Jana Husa.

Pán Ježíš však vstal z mrtvých a tím se vše změnilo. Nikdy se nedozvíme, jak by to pokračovalo bez
něj. I když – chvíli to vypadalo, že jeho příběh vyšumí a vše se postupně vrátí do starých kolejí: 
Kristovi následovníci byli zalezlí někde v úkrytech, případně odešli do rodné Galileje a tam se 
věnovali rybaření, přesně jako před tím, než je Ježíš povolal. Plných 40 dní se ještě s učedníky 
setkával, než se ujistil, že aspoň trochu pochopili, co vlastně Vzkříšení znamená – pro ně samé, pro 
společnost, pro celý svět. Teprve pak se příběh Ježíše Krista zde na zemi uzavírá a on odchází.

A na nás – jeho následovnících je, abychom se chopili jeho odkazu. Ale jinak než u mrtvých vůdců. 
Nemáme si ho pouze připomínat a starat se, aby Kristovo jméno neupadlo v zapomnění. Na nás je 
ten jeho odkaz, jeho zvěst skutečně žít. Cítíte ten rozdíl? Při nanebevstoupení nám Ježíš nedává 
konečné sbohem a nenechává svět a své dílo jen v našich rukách. A my se ho můžeme přidržet coby
živého Spasitele. - I když už ho tedy nemáme na očích a nemůžeme si na něj doopravdy sáhnout.

Čtyřicet dní po velikonocích a samotné nanebevstoupení je takový darovaný čas – aby si učedníci 
mohli vše přebrat a promyslet v jakého Boha vlastně věří, a jaké místo v jejich víře zaujímá Ježíš. 
Jakou moc a autoritu vlastně má. Je to ale doba omezená. Po čtyřiceti dnech přichází 
nanebevstoupení jako taková poslední lekce.

V dnešním oddíle jsme četli, že to poslední setkání učedníků s Ježíšem proběhlo na hoře. To není 
náhoda: Hory mají v Bibli často zvláštní význam. Jakoby tam snad byl člověk Bohu blíž. Ne snad 
nutně v tom zeměpisném smyslu – že by jako při modlitbě záleželo na nadmořské výšce… Spíš jde 
o to, že výstup na horu, do kopce, vyžaduje nějaké snažení. A ty vyšší je potřeba se i dopředu 



připravit. Cesta na horu má především symbolický význam. Možná podobně jako cesta do kostela. -
Taky bychom se mohli klidně pomodlit doma, ale vypravit se do kostela – to je přece jen něco 
jiného (však jsme si mohli teď během pandemie ten rozdíl vyzkoušet). Zkrátka – výstupem na horu 
se dá dobře tělesně vyjádřit ten poněkud abstraktní biblický obrat, že „pozdvihneme svou duši k 
Bohu“.

Ve SZ proto byly hory častým místem Božího zjevení, a také Chrám – dům Hospodinův, ležel 
samozřejmě na hoře. Evangelista Matouš na tuto tradici vědomě navázal a svým židovským 
čtenářům tím usnadňoval porozumění co to znamená, že Ježíš je Syn Boží.

Takže když Ježíš své slavné kázání započne na hoře – tak to není náhoda, ale připomínka dar 
Božího zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Skrze Ježíše přichází k Božímu lidu zákon nový – nic 
menšího. Podobně - na hoře se Ježíš zjevil některým svým učedníkům v plné slávě, s Mojžíšem a 
Eliášem po boku. Na horu se odešel pomodlit a na hoře, zvané Golgota také umírá. Proto i první 
setkání Vzkříšeného Krista s učedníky se odehrává na jakési hoře v Galileji. Tím Matoušovo 
evangelium končí. Nanebevstoupení zde zůstane jen lehce naznačeno.

S tímhle posledním rozhovorem, s nanebevstoupením, s poslední horou, ale úzce souvisí příběh 
pokušení na poušti, který jsme dnes také slyšeli. Tam se Ježíš ocitá na hoře vůbec poprvé. Tentokrát 
ale ne z vlastní ani z Boží vůle. Přivede ho tam satan. A má pro něj nachystané velice rafinované 
pokoušení: když nezabraly zázračné triky, kterými by si Ježíš mohl zajistit obdiv a přízeň davů, 
zkusí to satan přes moc: bylo by přece tak snadné, dosáhnout všech svých cílů, kdyby Ježíše lidé 
uznali za pána světa. Ježíš dostává na výběr – může se rozhodnout, jakou cestou naplní svou roli 
Mesiáše. Tady se mu nabízí cesta politické moci, po které se mnoho spasitelů (s malým s) vydalo, a 
my dobře víme, jaké ovoce jejich rozhodnutí obvykle přineslo…

Protože pravý Spasitel musí jít jinudy – cestou utrpení a kříže. Musíme si ale uvědomit, že ve chvíli,
kdy se Ježíš musí rozhodnout, tak nemá od Boha slíbeno vůbec nic za to, když se rozhodne pro něj. 
Na rozdíl od ďábla – který přišel s konkrétní, velice lákavou, nabídkou. I bohabojný křesťan snad 
mimo záznam uzná, že za daných podmínek, by se každý rozumný člověk rozhodl pro ďábla. Ne 
tak Ježíš Kristus.

Sestry a bratři, také my musíme rozlišovat různé hory, různé cíle ke kterým se upínáme. Protože 
některé, i když se zdají být v souladu s naším posláním, jsou od ďábla. A vlastně není tak těžké je 
poznat – na cestě k nim totiž chybí utrpení, sebezapření a nesení kříže – svého i cizích. Tohle 
pochopili učedníci na té neznámé hoře v Galileji – že Ježíš, když odmítl to ďábelské vábení a vydal 
se cestou kříže, tak pak dostal od Boha víc, než mu slíbil ďábel. Že mu byla dna veškerá moc na 
zemi i na nebi. A že ten, kdo ho chce následovat do nebe, se nemůže vyhýbat kříži. Někteří to přijali
za své životní poslání, ale jiní pochybovali – není to přece jen nesmysl? A začali se poohlížet po 
jiných cestách, které šikovně narafičil ten rohatý.

My se můžeme rozhodnout, ke kterému učednickému „táboru“ budeme patřit. Pokud církev stoupá 
vzhůru díky majetku nebo politickému vlivu a utrpení s těmi všemi, koho postihlo, nechává někde 
pod sebou, tak tím zrazuje Boha. Ale – to není to nejhorší:  to děláme ve svých životech beztak 
neustále. Nejhorší je, že odmítáním utrpení církev ztrácí svůj smysl – stává se další zbytečnou 
institucí. Bez kříže nemůže být evangelium nikdy věrohodné a svátosti nebudou nikdy víc než 
divadlo. Mnoho lidí tak nikdy nenapadne pozvednou oči k horám – nikdy nezačnou hledat Boha – 
proč by měli, když ani církev v něj evidentně nevěří? A to je peklo.



Vzkříšený Ježíš Kristus, který je s námi po všechny dny, až do skonání věků, dává odvahu k tomu, 
vydat se cestou kříže. Aby se nám tuhle odvahu dařilo nalézat – to nám všem ze srdce přeju. Amen

Píseň: 353

Ohlášky

Píseň: 702

Přímluvná modlitba: 

-přimlouváme se za ty, kdo se nedokážou radovat – musí pořád myslet na samé smutné věci.
- za ty, kdo by tu chtěli být a nemůžou, za ty kdo ztratili někoho blízkého
-za Izrael a další země stižené násilím, za Indii a jiné státy, které prohrávají v boji s pandemií
-za ty, kdo se starají o nemocné, kdo pomáhají lidem s postižením, za všechny dobrovolníky…
- za křesťany všech církví, ať se navzájem povzbuzujeme v následování Kristovy cesty.
-za ty, komu byla svěřena moc – ať dokážou odolávat pokušením a užívají ji moudře
Otče náš…

Poslání: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 
dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně 
hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. (Ef 4)

Požehnání: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi 
vámi. 

Píseň: S 39 (3x)


