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V Javorníku 10. 5. 2018 (Nanebevstoupení Páně) 

Základ kázání: Sk 1:1-11 
1 

První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 
2
 až do dne, kdy 

v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; 
3
 jim 

také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je 

o království Božím. 
4
 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až 

se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 
5
 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni 

Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní." 
6
 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto 

čase chceš obnovit království pro Izrael?" 
7
 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec 

ponechal ve své moci; 
8
 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky 

v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." 
9
 Po těch slovech byl před 

jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 
10

 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, 

hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 
11

 a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k 

nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."  

 

ÚVOD: NĚKOLIK POZNÁMEK KE KNIZE SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH (Sk 1:1) 

- Autor spisu: Nejpravděpodobněji Lukáš (lékař provázející apoštola Pavla): Ko 4:14; 2Tm 4:11; 

Fm 24 

- Adresát: Theofilos (Bohem milovaný) – vznešený muž, patřící zřejmě mezi římskou aristokracii 

(L 1:3), čerstvě obrácený křesťan, zřejmě Lukášův sponzor (obě knihy (L i Sk) věnované jemu)  

- Obsah Lukášova evangelia v kostce: Sk 1:1-2 

- Obsah Skutků apoštolských: Pokračující dílo oslaveného Ježíše Krista (Skutky Ducha svatého!) 

– až na konec světa (viz Pavel v Římě! Sk 28:31) 

 

VELKÉ LOUČENÍ 

- Pán Ježíš se loučí se svými učedníky 

- i jejich loučení nese několik výrazných rysů, které jsou běžné při každém velkém loučení (jak to 

známe z běžného života)  

- tyto rysy loučení nám poslouží jako osnova celého kázání 

 

1) JEŽÍŠ PŘIPRAVUJE SVÉ UČEDNÍKY NA LOUČENÍ (L 24) 
3
 jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a 

učil je o království Božím. 

 

2) JEŽÍŠ DÁVÁ UČEDNÍKŮM ZÁVĚREČNÉ PŘÍKAZY (L 24:46-49) 
4
 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte…  

 

3) JEŽÍŠ DÁVÁ UČEDNÍKŮM ZÁVĚREČNÝ SLIB (L 3:15-16) 
4 

Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 
5
 Jan křtil vodou, vy však 

budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní." 
 

4) UČEDNÍCI KLADOU HLOUPOU (NEVHODNOU) OTÁZKU – A JEŽÍŠ NA NI 

TRPĚLIVĚ ODPOVÍDÁ  
6
 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" (Mk 

9:33-34; L 22:29-30)
  

7
 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; (Mt 24:36)  

8
 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky (Sk 2:32; 3:15; 5:32; 

10:39; 10:41; 13:31; 22:15; 22:20; 26:16) v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám 

konec země." (Mt 28:19) 
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5) MOMENT ROZLOUČENÍ (L 9:34) 
9
 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. 

 

6) UČEDNÍCI POCHOPILI, ŽE ROZLOUČENÍ S JEŽÍŠEM JE SKUTEČNÉ… A CO 

BUDE DÁL? (L 21:27) 
10

 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu 
11

 

a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, 

znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." 

 

ZÁVĚR: BUĎME JEŽÍŠOVÝMI SVĚDKY V TOMTO SVĚTĚ, DOKUD ZNOVU 

NEPŘIJDE   


