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Vstúpenie Krista Pána na nebo: Oslávený Pán nad všetkým (25. 5. 2017)
Ef 4, 9-10
Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo
aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.
Bratia a sestry
V dnešný deň Vstúpenia Pána Ježiša na nebesá sa zamyslime nad slovami „zostúpiť“ a „vystúpiť.“
Z pohľadu ľudí v minulosti to bolo jasné. Hore nad hlavou je nebo, kde sídli Boh. Dolu pod nohami je
peklo, kde sú uväznené ľudské duše v nevysloviteľnom trápení.
Dnes však vieme, že hore nad našimi oblakmi nie je nebeský raj, ale nachádza sa tam vesmír.
Rovnako pod našimi nohami nie je peklo, ale nachádza sa tam žeravé zemské jadro. Lenže týmito
súčasnými poznatkami o svete sa nemôže vyvrátiť viera v Pána Boha. Pretože Biblia nehovorí o tom,
že Boží trón je nad oblakmi, Biblia hovorí o tom, že Ježiš Kristus k nám prišiel z nebies, z nášho
pohľadu zhora na zem.
Je celkom pritom možné, že ten Boží svet, nebeské kráľovstvo sa nachádza niekde na konci samého
vesmíru, ktorý je ohraničený niečím, čo si nedokážeme ani len predstaviť. Možno ten Boží svet je
prítomný niekde vedľa nás, je to akoby ďalší rozmer, do ktorého nemôžeme vstúpiť, vie to iba Pán
Boh a nebeské anjelské bytosti.
Jedno je však isté, skutočnosť že sa Kristus stal človekom, znamenala pre Neho veľké poníženie.
Apoštol Pavol píše: Čo znamená to: vstúpil, akože aj zostúpil do najnižších častí zeme?
Vieme že Pán Boh nie je ohraničený časom, skrátka u Boha neplynie vôbec čas, preto v tom Božom
svete ani nikto nestarne. Keď Ježiš Kristus zostúpil na zem a stal sa jedným z nás, bol ako keby
uväznený v časopriestore. Jeho telo starlo. Narodil sa ako maličké bábätko, vyrastal ako mládenec až
sa stal nakoniec dospelým 30 ročným mužom, ktorý mohol vyučovať ľudí veciam viery v Pána Boha.
Ďalšie obmedzenie pre Božieho Syna bolo nielen ľudské telo, ako aj samotný časopriestor, ktorý ho
obklopoval. Na 33 rokov svojho života sa stal týmto ľudským životom obmedzený. Pretože
v nebeskom kráľovstve telo z mäsa a krvi skrátka neexistuje. Neexistuje tam ani čas, je tam iba
prítomnosť. Ale my ľudia na báze plynutia času fungujeme, takto sme Pánom Bohom stvorení.
Máme telo, ktoré sa skladá z kostí, mäsa, krvného obehu, svalov a tak ďalej. Toto bola veľkosť
obmedzenia Božieho Syna.
Nakoniec Pán Ježiš žil v tele, ktoré malo svoje potreby. Pán Ježiš potreboval jesť, piť, dokázal sa smiať
a hnevať. Prežíval veľkosť ľudského utrpenia, smútku a bolesti. Preto pisateľ listu Židom na Jeho
adresu hovorí: Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme
Veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu (Žid 4, 14). Napriek tomu že bol
obmedzený ľudským telom, bol bez hriechu. Veľkosť Jeho najväčšieho utrpenia sa ukázala práve
v tom momente, keď kráčal krížovou cestou a Jeho telo bolo pribité na dreve kríža. Prorok Izaiáš
hovorí: Ako mnohí užasli nad ním, lebo neľudsky bol znetvorený Jeho výzor a jeho postava človeku
nepodobná (Iz 52, 14).
Okrem fyzickej bolesti trpel aj duchovne, nakoľko niesol hriechy celého sveta. Prorok Izaiáš opäť
hovorí: Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý,
Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On
znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia (Iz53, 4-5)
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Kristovo zostúpenie na našu zem bolo teda obrovským ponížením Božieho Syna. On však prišiel práve
kvôli tomuto. Nie ako pán Brown hovorí, že sa oženil a založil si vlastnú rodinu. On už od svojho
vtelenia sa nechal obmedziť ľudským telom, aby svojím svätým a bezhriešnym životom získal pre ľudí
vykúpenie, odpustenie svojich hriechov.
Čo sa odohrávalo neskôr? Ježiš Kristus počas troch pozemských dní zostúpil do pekiel, kde vyhlásil
evanjelium, oznámil že sa obetoval za hriechy sveta. Jeho smrť na kríži sprevádzali rôzne
nadprirodzené úkazy. Okrem iného sa chrámová opona roztrhla. Za ňou sa nachádzala svätyňa
svätých, s truhlou zmluvy, kde raz za rok mohol vkročiť veľkňaz s krvou obetovaných zvierat. Ježiš
Kristus svojou smrťou zrušil tento obetný systém a ukázal, že teraz môže každý človek prichádzať
k Nebeskému Otcovi sám vo svojich modlitbách, lebo Boží Syn sa obetoval za naše hriechy.
Po troch dňoch vstal z mŕtvych. Tu vidíme, že Pán Ježiš mal na sebe nové oslávené telo. Navonok to
telo vyzeralo podobne, ako ho videli učeníci. Ján začína svoj 1. list slovami: Čo od počiatku bolo, čo
sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme pozerali a čoho sa nám ruky dotýkali, o tom
svedčíme, totiž o Slove života, ten život sa zjavil, my sme Ho videli, svedčíme o Ňom a zvestujeme vám
večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám. (1. Jána
1, 1-3)
Zjavil sa Tomášovi, ako aj učeníkom, ako aj 500 ľuďom, niektorí z nich žili ešte v dobe apoštola Pavla.
Ježiš povedal učeníkom: Pozrite sa na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa,
že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám (Lk 24, 39) Ježišovo telo bolo „oslávené“ ale
nepodliehalo už fyzikálnym zákonom. Naraz im mohol zmiznúť spred očí a potom sa ukázať inde. To
by v tele z mäsa a krvi pred svojou smrťou nedokázal. Zároveň nám Biblia hovorí, že podobné telá
dostanú všetci ľudia pri vzkriesení z mŕtvych.
Po štyridsiatich dňoch od svojho vzkriesenia vstúpil do nebies z vrchu Olivového v Jeruzaleme.
Zobratý bol do neba, oblak im ho zakryl a už ho viac nevideli. Iba anjeli im povedali, že sa ešte raz
vráti pri svojom druhom príchode na zem. Preto píše opäť apoštol Pavol v liste Efezským: Ten čo
zostúpil, je ten istý čo vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko (Ef 4, 10).
To, že Pán Ježiš vstúpil na nebesá znamená skutočnosť, že sa vrátil späť do svojho nebeského
kráľovstva, z ktorého medzi nás ľudí kedysi prišiel. Opäť sa stal neohraničený časom, priestorom,
ľudským smrteľným telom. Toto všetko ho od momentu vzkriesenia už neobmedzovalo. Dnes sedí na
Božej pravici, ale prostredníctvom Ducha Svätého je blízky pri všetkých ľuďoch, ktorí k Nemu volajú
v modlitbách. On nesedí niekde vysoko na konci vesmíru, kde by nás nepočul. On nás pozorne vníma
a rozumie všetkému, čo prežívame a čím prechádzame. Ako Boh dokáže byť prítomný všade.
Aj my prežívame svoje trápenia, ponižovanie od ľudí, výsmech, nepochopenie, odvrhnutie
a podobne. Vieme však, že Pán Ježiš nám rozumie. On tou cestou utrpenia kráčal pred nami. Aj keď
sedí dnes na Božej pravici, počas svojho pobytu na zemi znášal veľa utrpenia. Preto nám rozumie, je
nám blízko, počuje naše modlitby a má moc s tým niečo urobiť.
Raz si nás zoberie k sebe smerom hore, odkiaľ On prišiel a budeme s Ním v Jeho blízkosti. Nech nás to
vždy povzbudzuje, že na svete máme súženia a žiaľ, ale Kristus premohol svet. Vstúpil na nebesá, sedí
na Božej pravici, prihovára sa za nás a raz nás privedie k sebe do Nebeského kráľovstva.
AMEN

