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solidárního světa, ve kterém mír zvítězí nad válkou a civilizaci smrti nahradí láska
k životu.
Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky.
Ježíši, jednorozený synu Otce, plný milosti a pravdy, světlo osvěcující každého člověka, daruj plnost svého života všem, kteří tě hledají s upřímným srdcem. Vykupiteli
člověka, ty jsi počátek a konec času a vesmíru, tobě i Otci, nevyčerpatelnému zdroji
veškerého dobra, i Duchu svatému, pečeti a nekonečné lásce, buď čest a sláva nyní
i na věky.
Jan Pavel II. 30. listopadu 1996
Amen.
Království Boží
Ježíš často mluví o Božím království. Je to jeho zamilované téma. Co je to Boží království - neboli království nebeské, jak se mu občas říká? Slova „království nebeské“
nám možná připomínají nebe, kde jak doufáme, se po smrti setkáme tváří v tvář
s Bohem. Když ale Ježíš mluví o království nebeském nebo království Božím, neodhlíží zcela od vezdejšího života.
Království Boží je skutečností, jež může a má určovat ráz našeho života zde na zemi.
Království Boží není konkrétní teritorium, jakým je kupříkladu Švédsko. Je to stav,
kde Bůh vládne člověku a celému stvoření. Dovolíme-li mu, aby si počínal v našem
srdci podle svého, nebudeme-li v sobě proti němu pociťovat odpor, pak budeme žít
v Božím království už teď.
V modlitbě Páně se modlíme: „Přijď království tvé.“ A pokračujeme: „Buď vůle tvá,
jako v nebi, tak i na zemi.“ Království Boží přichází, naplňuje-li se v nás Boží vůle
úplně a neomezeně jako v nebi.
Modlit se za to, aby přišlo Boží království, je totéž jako říkat: „Bože, buď mým králem a mým Pánem, přijď a rozhoduj o mně.“ Anebo Mariinými slovy: Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova! (Lk 1,38)
Není nic vyššího než si přát právě to a toužit po tom, aby Bůh vládl v nás a nad námi
a abychom vůči němu žili v bezpodmínečném „ano“. Proto by měla prosba „Přijď
království tvé“ naší oblíbenou modlitbou.
Wilfrid Stinissen - I dnes je den Boží
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1. čtení:

Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ 34Ježíš odpověděl: Dan 7,13-14
2. čtení:
„Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ 35Pilát
Zj
1,5-8
odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi
Evangelium:
tě vydali. Čeho ses dopustil?“ 36Ježíš na to řekl: „Moje království Jan 18,33b-37
není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa,
moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům.
Srovnání:
Ne, moje království není odtud.“ 37Pilát se ho zeptal: „Ty jsi
Mt 26,53;
Jan 8,14.47;
tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se
1 Tim 6,13;
proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví
1 Jan 4,6
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Jan 18,33b-37

33

Úvod k meditaci
Kristova vláda je vládou přetvářející, je vládou lásky, nikoliv moci. Bůh chce, aby
náš porušený svět byl obnoven skrze Ježíše Krista. Tak se má tento svět se vším,
především s námi lidmi, stát novým stvořením, Jeho královstvím. Ježíš však nemá
jen být lékem pro tento nemocný svět včetně člověka. V Kristu nám Bůh říká, jaký
podle něho má být náš život. Zjevuje nám ve svém Synovi, jak v určení člověka je
obsažen celý smysl stvoření.
Tento Král přichází potěšit svůj lid: Potěšte se, potěšte se... (Iz 40,1). Pravý Králslužebník přichází jinak než ostatní králové: Dal jsem na něj svého ducha, nekřičí,
třtinu nalomenou nedolomí, doutnající knot neuhasí...(srov. Iz 42)
Ježíš se stává věčným králem všeho a všech a odevzdává Božské velebnosti ustanovené království:
Království života – Protože on je jediný pravý Život a my na něm můžeme mít
jen účast.
Království pravdy – On a jeho učení je jediná Pravda.
Království svatosti – On je osoba v Nejsvětější Trojici, které se zpívá chvalozpěv
Svatý, svatý, svatý. On je dárce svatosti, protože on jediný je svatý.
Království milosti – Milosrdenství chci a ne oběť (Oz 6,6). Největší milostí je překlenutí propasti hříchu, která dělí člověka od Boha.
Království spravedlnosti – Spravedlnost je dát Bohu, co mu patří, člověku, ano
všemu, i sobě, ale jen to, co komu patří.
Království lásky – Vládne ne mocí, ale přetvářející silou lásky.
Království pokoje – Pokoje, aby mohla žít radost, která je konečným smyslem jeho
kralování.
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Ježíš chce být Králem, Králem našich srdcí! To však bychom museli být: těmi, kdo
jsou poučeni Otcem, v duchu svobodni, těmi, o kterých Ježíš Kristus mluvil: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými,
odhalil jsi je maličkým (Mt 11, 25). Tak se můžeme nabídnout tomuto Králi do
služby: Věčný Králi, Tobě jsou podřízeny všechny věci. S Marií a se všemi, kteří šli
za tebou přede mnou, v jejich převeliké společnosti, se nabízím k tomu, co mě může
s tebou uprostřed nich spojit: Společné životní podmínky s tebou. Chci být s tebou
v tak těsné blízkosti, jak si to jen bude Tvá velebnost přát!

Výklad biblického textu
Kontext: V prvních třech synoptických evangeliích zastává tematika království
ústřední roli v Ježíšově vyučování, v Janově evangeliu tematika království zaujímá
zvláštní význam pouze na konci Ježíšova pozemského působení. Je možné si všimnout, že ve vyprávění pašijových událostí Janova evangelia se dvanáctkrát setkáváme
s tematikou Ježíšovy královské důstojnosti a jeho majestátu. Na první pohled se to
jeví zcela paradoxní: Ježíš Kristus v tomto okamžiku zakouší ponížení a útlak. Avšak
přece z pohledu evangelisty Jana tato potupná smrt se stává příčinou osvobození
a spásy, inaugurací Božího království. Kříž, místo otrocké smrti, se přetváří v trůn
slávy.
V úryvku evangelia se nejedná o nějaký nezávazný rozhovor, nýbrž o proces vykazující jasné charakteristiky soudního přelíčení.
v. 34: Ježíšova otázka mluví Pilátovi do svědomí a připomíná mu povinnost svědomitě a zodpovědně vyšetřit veškeré okolnosti skutkového stavu.
v. 36: Moji služebníci by přece bojovali – Jako důkaz svého tvrzení Ježíš jmenuje
přezkoumatelnou skutečnost, že jeho přívrženci nepovstanou v jeho prospěch
po způsobu pozemském či mocenskopolitickém. Jeho přívrženci se nepostaví s mocí
proti moci a nebudou pro něho bojovat.
v. 37: Pilát tedy uznává, že Ježíš není král ve smyslu obžaloby. Z Ježíšových slov však
postřehl, že si přesto nárokuje, že je král. Pilát by tedy rád věděl, co je to za království,
kde Ježíš vládne.
abych vydal svědectví pravdě – Veškerý smysl Ježíšova narození a jeho příchodu
spočívá v tom, aby vydal svědectví pravdě. Pouze kvůli tomu je zde a pouze v tom
spočívá jeho královské jednání.
Každý nemůže vystupovat jako svědek. Jako svědek může mluvit pouze ten, kdo
má skutečnou znalost skutkového stavu skrze bezprostřední přístup, který postřehl
vlastními smysly a schopnostmi. Ježíš tvrdí, že on takto zná pravdu a o ní vydává
absolutně spolehlivé svědectví. Nemíní zde pravdu o jakékoliv skutečnosti, nýbrž
míní tím pravdu o Bohu. On má k Bohu bezprostřední přístup, on jej zná z nejužšího společenství.
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K tématu

Drazí bratři a sestry,
církev dnes slaví Našeho Pána Ježíše Krista, Krále veškerenstva. Tato slavnost je
zasazena na konec liturgického roku, shrnuje v sobě tajemství Ježíše, „prvorozeného
a panovníka nade všemi pozemskými vládci“ (Colletta, rok B) a rozšiřuje náš pohled
na plné uskutečnění Božího království, až bude Bůh všechno ve všem (srov. 1 Kor
15,28). Svatý Cyril Jeruzalémský říká: „Nehlásáme jenom první Kristův příchod, ale
také ten druhý, mnohem krásnější než první…; při prvním byl podroben pokoření kříže, při druhém bude obklopen zástupem andělů a oslavován“ (Catechesis XV,
Illuminandorum, De secundo Christi adventum). Celé Ježíšovo poslání a obsah jeho
poselství spočívají v hlásání Božího království, které uskutečňuje mezi lidmi skrze
znamení a zázraky. „Avšak – jak připomíná Druhý vatikánský koncil – především
se království projevuje přímo v osobě samého Krista“ (Lumen gentium, 5), který jej
ustanovil svojí smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním, kterým se zjevil jako Pán a Mesiáš,
věčný Velekněz. Toto Kristovo království je svěřeno církvi, která je jeho „zárodkem“
a „počátkem“ a má za úkol jej ohlašovat a šířit mocí Ducha svatého mezi všemi
národy (srov. ibid.). Na konci stanoveného času Pán odevzdá království Bohu Otci
a představí mu všechny ty, kteří žili podle přikázání lásky.
Drazí přátelé, všichni jsme povoláni prodlužovat spásonosné dílo Boha konverzí
k evangeliu a rozhodným následováním onoho Krále, který nepřišel, aby mu bylo
slouženo, ale aby sám sloužil a vydal svědectví pravdě (srov. Mk 10,45; Jan 18,37).
Panna Maria kéž nám pomáhá žít přítomný čas v očekávání Pánova návratu, odhodlaně prosme Boha: „Přijď království tvé“ a konejme ony skutky světla, které nás
přibližují stále více k nebi, s vědomím, že i v souživých událostech dějin Bůh nadále
buduje svoje království lásky.
Benedikt XVI. 25. 11. 2012

Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků! Dej nám prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem…
Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva, nyní i na věky věků.
Ježíši, počátku a plnosti nového člověka, přitahuj si naše srdce, abychom dokázali
opustit nedobré cesty a vydali se po tvých stopách cestou vedoucí k životu. Dej, ať
žijeme ve věrnosti křestnímu slibu a naší víře, ať horlivě vydáváme svědectví tvému
slovu, tak aby se v rodině a ve společnosti rozzářilo živé světlo tvého evangelia.
Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva nyní i na věky.
Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás lásku k Písmu svatému, protože v něm
zaznívá hlas našeho Otce, který nás osvěcuje, živí a utěšuje. Ježíši, Slovo Boha živého, obnov v církvi misijní horlivost, tak aby všechny národy dospěly k poznání tebe,
Syna člověka a jediného prostředníka mezi člověkem a Bohem.
Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky.
Ježíši, prameni moudrosti a pokoje, posiluj ve své církvi pouto společenství, oživ
ekumenické působení, tak aby všichni tvoji učedníci byli jedno mocí Ducha svatého.
Ty, který jsi nám dal jako pravidlo života přikázání lásky, dej, ať jsme budovateli

