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 „Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí“ 
(Sk 1,9)  

Mnohokrát, především v Novozákonních knihách – Evangeliích – je psáno, 
že Ježíš Kristus „něco“ řekl. Ať už svým nejbližším nebo komukoliv, kdo byl právě 
u něho. Dobře víme, že ať už byla jeho slova informativní, poučná, varující, 
utěšující, atd., nikdy se nejednalo o „prázdná, nic neříkající“ slova, ale o 
smysluplný a pravdivý projev. Nám se sice snadno řekne: „Dobře, víme…“; vždyť 
je tu nespočet výkladů Božího slova za dobu jeho existence. Máme se tedy 
vcelku v pohodě o co opřít. Co však lidé v době Ježíše Krista? Tenkrát to zaznělo 
poprvé. Výklad žádný, případně osobní „dovysvětlení“ samotným Ježíšem 
Kristem, nebo „úředním“ podáním od farizeů a zákoníků…! Ježíšova slova 
zkrátka nejsou – na mnoha místech – hned tak pochopitelná a srozumitelná…! 
To však vůbec nevylučuje jejich smysluplnost a pravdivost. Naopak! Příklad 
z dneška. Skutky apoštolské – kniha o životě prvotní církve začíná dobou po 
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jeho Nanebevstoupením. Doposud, když nebylo 
jasné, co chtěl Ježíš Kristus svým slovem říct, bylo možné se Ho zeptat „o čem 
mluvil…“ Od teď už ne! „… a oblak jim ho vzal z očí.“ Jak to myslel? Co bude dál? 
Konec? Koho se zeptat? Přijde ještě někdy? Kde je? Takové a mnohé další otázky 
tam tenkrát jistě byly! 

Drazí přátelé, věřím, že podobné otázky nebyly pouze tehdy a tam. Vím, že 
tu jsou stále. Vždyť kolikrát už napadly mne při četbě Písma nebo „jen tak“. Co 
s tím? Návrh: Zkusme nepodléhat ničím nepodloženým nápadům a vzít právě 
Písmo svaté, začíst se do něho ještě víc a všimnout si, že vše, co Ježíš Kristus 
řekl, se do jisté míry už naplnilo nebo čeká na své naplnění. Je tu také ona 
naděje z učení církve, která nás dennodenně vede k tomu, že odchodem 
z tohoto světa život pokračuje.  

Dnešní slavnost právě nabízí jedno z míst, kam se lze dostat. A protože 
věříme v Ježíše Krista a Jeho slovu, věříme také, že nám pomůže na cestě 
k němu.  

Požehnaný sedmý velikonoční týden. 

P. Jan Kunert 


