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„Moje království není z tohoto světa (…). Ne, moje
království není odtud“ (Jan 18,33b-37).
Co je to Boží království a co není?
Ježíš začal s tím, co není. Co tedy Boží království není:




Boží království není jako všechny ostatní stvořené věci, nepochází od nikoho, kdo byl
jakkoliv stvořen.
Boží království není dílem vytvořených lidí, není jako lidské vlády, politické systémy,
ať už to byly monarchie, republiky, svazy, oligarchie či jiné formy států.
Boží království nevytvořil člověk. Není věcí stvořenou.

Co je tedy Boží království?





Když to není stvořené a přesto to existuje, týká se tedy Boha.
Boží království je skutečnost vyplývající z projevu života Nejsvětější Trojice.
Boží království je styl života Trojjediného Boha.
Boží království je soužití tří různých božských osob, Otce, Syna a Ducha Svatého,
vytvářejících nerozbitnou a neoddělitelnou jednotu.

Ježíš Kristus přišel do tohoto stavu života Nejsvětější Trojice člověka pozvat. Přinesl a zjevil
prvky Božího království na svém životě: Boží nevyčerpatelnou lásku, moudrost, ale
i Stvořitelskou moc skrze svá kázání, nápravu hříšníků, uzdravení nemocných a vzkříšení
mrtvých.
V některých křesťanských společenstvích evangelikálního či charismatického typu je zvykem
vyhlašovat moc Božího království nad daným člověkem, společenstvím i místy, kde lidé bydlí.
Je to vyjádření přání, aby život Nejsvětější Trojice byl zjevný na tom, za koho se modlí.
Vyprávěl jeden kněz žijící v bývalých Sudetech mající na starosti 18 farností, jak pořádává
s farníky výlet na některý z kopců tyčících se nad krajinou, v níž ony farnosti spravuje. Vyšli
na dané místo odkuj je rozhled do celého kraje. Opekli buřty, připili si na zdraví a poté se
všichni modlili za ten kraj. Říkal, že po této modlitbě vnímal u lidí tam žijících větší otevřenost
pro věci Boží. Ne asi, že by se začali všichni hrnout do kostela. Ale žádná modlitba nezůstává
jen tak ve vzduchu! Modlitba z kopce za kraj tak vedla k větší otevřenosti lidí toho kraje Božím
věcem a dobru. Minulý rok jsme mohli být svědky toho, jak se naši sousedi modlili za Polsko.
Nesčetné modlitební skupinky obestoupili svou vlast s růžencem v ruce. Také představitelé
polské vlády a parlamentu vykonali na svých místech zasvěcení Polska Kristu králi. I když naše
sdělovací prostředky zpravují o Polsku jako o zemi, kde by měla demokracie dostávat na frak,
tamní kněží působících u nás hovoří o vládě podporující rodiny, zabezpečující seniory. Na frak
spíše dostává ten, kdo si násilně uzurpuje celý svět, když jsou lidé mající svou autoritu ochotni
ji podřídit a zasvětit Kristu Králi. Kněz nad farností, otec nad rodinou, matka nad dětmi,
vykonavatelé parlamentního stylu vlády nad svou zemí.
Toto nejsou vůbec špatné příklady či aktivity. Nenapadá vás, co bychom mohli my, zde žijící
v Troubkách, Henčlově a Výmyslově? Přijděte říci, rád se připojím.

