PĜijć Tvé království
Kázání z 26.2.2011 – LudČk Svrþek
(Mt 6,10)
Poselství o Božím království je hlavním tématem Ježíše Krista.
Když Pán vystoupil, kázal, že se piblížilo Boží království (Mk 1,14.15). Jde o
nejfrekventovanjší téma jeho poselství, stále o nm hovoí a vysvtluje ho (podobenství a další
texty). Starý zákon oekával píchod Mesiáše a jeho království. Tuto nadji vyjadili i uedníci (Sk
1,6) a Pán sám po vzkíšení hovoil s uedníky dalších 40 dn o Božím království (Sk 1,3).
V Kázání na hoe, centrálním Ježíšov proslovu, je nkolikrát království Boží zmínno,
nejznámjší evangelijní text je vedle J 3,16 zejm Mt 6,33: Hledejte pedevším jeho království…
Co je to Boží království? Zlaté ulice, perlové brány – prost ta úžasná nebeská nádhera,
anebo spíše „Bh bude s nimi a oni budou jeho lid“? Jde o hmotu, nebo o vztah? Jediný text, který je
(sice v jiné souvislosti vyslovený, ale vyjadující zásadní princip) jakousi charakteristikou Božího
království je Pavlv výrok v
14,17: Vždy království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve
spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Ne hmota, ale dar Boží pítomnosti, nového srdce a
nových vztah. Království Boží je tam, kde vládne Bh.
Pro Jan Ktitel zvstoval stejné poselství jako Ježíš Kristus - že se piblížilo Boží království?
V Ježíši Kristu se protrhlo nebe. Boží království pišlo na zem. Tam, kde byl Kristus, bylo Boží
království. Lidé v Jeho pítomnosti prožívali odpuštní, potšení, radost a pokoj – znaky Božího
království. Zažívali uzdravení, radost z Jeho pítomnosti, prost atmosféru nebe na zemi, nebo
v Kristu opravdu pišlo Boží království.
Farizeové Krista obvinili: dláš to z moci ábelské, ale On jim odpovdl: pokud to dlám to
z Božího Ducha, zastihlo vás Boží království (Mt 12, 24-29). A jindy na pímou otázku farize, kdy
pijde Boží království, jasn odpovdl: Království Boží je mezi vámi (Lk 17, 20.21).
Ano, v Kristu pišlo na zem Boží království. V Novém zákon je krom budoucnostního aspektu
Božího království velmi siln podtržen jeho pítomnostní aspekt. Naši otcové, když se pokoušeli
vystihnout tyto vci, hovoili o království milosti a království slávy. Království slávy nastane s 2.
píchodem Ježíše Krista, ale do království milosti vstupujeme, když pijmeme Ježíše Krista jako
svého Pána, když uvíme a odevzdáme mu svj život. Od té chvíle patíme do Božího království,
Kristu.
Ve stedu Kázání na hoe je text modlitby Pán. Po oslavném úvodu je na prvním míst prosba
o píchod Božího království. V modlitb Pán jsou zahrnuty nejdležitjší oblasti potebné pro náš
život, ale na prvním míst je práv Boží království. Jde tedy o nejdležitjší prosbu. Modlíš se –
práv jako adventista – o píchod Božího království? Modlíš se o to, abys byl naplnn Kristem a Jeho
královstvím? Nejde o to, že máme jasno v teorii, umíme o tom zbožn mluvit, že možná lidé vnímají
naši „svatozá“, ale jde o království Boží v mém a Tvém život.
Jsme solí v tomto svt, svtlem, které bereme od Nj, šííme atmosféru nebe, vni života,
nadji, která je základním rozmrem Božího království? Jsme ješt lidem nadje? Mám rád text
15, 13, kde je náš Bh pedstaven jako Bh nadje. Skutenou nadjí pro tento svt je Boží
království, Kristus. Vnášíme do tohoto svta problém, bídy, ztráty iluzí a beznadje nadji? Chápou
lidé to, co nabízíš, jako nco pozitivního, jako pomoc, radost, nadji?
Kde je Kristus, tam je Boží království, tam je evangelium, tam je nadje. Vnímají lidé tam, kde
se pohybuješ, alespo kousíek nadje, radosti, vn Božího království? Nedlužíme nco lidem
kolem nás? A není to práv ta nadje? Obávám se, že jsme se píliš zamili na jízdní ád, znamení
a chvíli Jeho píchodu. Ale Pán ekl už uedníkm: To není vaše vc, to je vc Otcova, vy máte být
mými svdky (Sk 1, 6-8). To je náš úkol: šíit Boží království – ne slovy, ale pedevším životem.
Svdit o evangeliu, o nadji. Kéž jsme opravdu adventisty, tedy lidmi nadje, ne zákona, soboty,
zdravého životního stylu i zvstovateli konce – ale tmi, kdo již dnes žijí v Božím království a
z milosti Boží šíí Jeho slávu.
Maranatha! Pij Pane Ježíši, pij do mého srdce, nau mne se modlit: Pij království Tvé.
Pomoz mi, abych mohl šíit Tvé království a ekal na Tvj slavný píchod!
Amen
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