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KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ 
 

Marek 11, 1 - 11 
 
Učedníci se na sebe dívali s upokojením. Bylo jim vidět na očích, co si 
myslí: Tak přece jsme toho nakonec dosáhli. Jediný Petr, jako vždy, to 
řekl nahlas: „Náš Rabi se stal Mesiášem Izraele. Spasitelem našeho 
národa. A my jsme mu tak trochu na té cestě pomohli. Nechci říct, že 
bez nás …“. Ale tuto větu už nedokončil. Petr byl šťastný a cítil 
uspokojení z toho, jak se vše vyvíjí. 
 
Možná se to tak stalo, možná ne. Možná učedníci tak mysleli a jednali, 
možná ne. Ale platí to, co napsali Voskovec s Werichem v jedné písni: 
Jednou jsi dole, podruhé nahoře. Za týden bylo vše úplně jiné. Mnozí 
z těch, kteří provolávali Ježíši slávu, pro změnu křičeli „ukřižuj!“. A i 
když s tou situací, která vyústila v Ježíšovo ukřižování, nesouhlasil ani 
Pilát, zástupce římské moci v Izraeli, alibisticky si umyl ruce a život jde 
dál. 
 
Proč došlo tak rychle ke změně postoje? Co lidi tak naštvalo, že změnili 
názor? 

- Ježíš mluvil o Božím Království (BK) (Matouš používá pojem 
království nebeské, ale myslí to stejné). I farizeové, zákoníci, levité 
nebo esejci, představitelé náboženské moci v Izraeli, mluvili také o 
přicházejícím Božím království (eschatologie už od konce 1. st. 
Před Kristem. Vidíme to i v evangeliích). 
o Měli (Židé) jinou představu o BK (včetně prvotní křesťanské 

církvi), pozor na vnášení vlastních představ (vlastního 
chápání učení Bible o posledních dnech) do zvěsti Bible 
(problém i moderní církve) 

o Štvalo je to, co Ježíš říkal. Nenechávalo je to klidným (příklad 
farizeů --- Ježíš byl pro ně nepohodlný) 

o Pro některé nebyl dost radikální (Zeloti – militantní židovská 
skupina, která se po roce 66 n.l. ukryla v pevnosti Masada, 
kdy v roce 73 n.l. při obléchání římany spáchali hromadnou 
sebevraždu – až na tisíc mrtvých) 
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Jak tedy vypadá BK z pohledu Ježíše? --- Ježíš o BK mluví výhradně 
v podobenstvích a blahoslavenstvích (u Lukáše v perikopě před 
triumfálním vjezdem do Jeruzaléma je dlouhá sekce podobenství – od 
6. kapitoly). 
 
Podobenství o Marnotratném synovi (Luk. 15, 11 – 32) – musíme to 
číst z pohledu Izraelců prvního století 

- Prvotně nejde o toho mladšího syna, ale o toho staršího. A Izraelci 
(zvláště farizeové) to dobře pochopili. 

- Verše 25 – 32: Boží milost/odpuštění/spasení je dar. Ne vlastní 
zásluha. 
o Starší sboru, zapojený do služby církve – „není to záruka 

spasení“ 
- A co ten mladší syn (prostitutky, drogy, gamblerství, alkohol, atd.)? 

o Totální odpuštění bez výčitek. 
o Bezpodmínečné přijetí (Starší syn nedovede akceptovat, že 

otec přijmul svého mladšího bez podmínek 
o Důvěra (kontrola vs. radost z druhého) 

 
 
 
 

To je Boží milost, nástin Božího spasení. 
 

- Odpuštění  Vlastní prožitek odpuštění. 
- Přijetí  Vlastní vnitřní uzdravení 
- Důvěra  Důvěra (příklad z práce) 

 
 
Podobenství o farizeu a celníkovi (Luk. 18, 9 – 14) 

- Vlastní zbožnost (farizeové byli velmi zbožní lidé) – pýcha. vs 
Boží milost 
Farizeové = oddělení: Farizeové se vzdali jakékoliv násilné změny 
poměrů. Modlitbou a zbožným životem se chtěli připravit na převrat, 
který provede sám Bůh. Laické hnutí o cca 6.000 členech (první století 
před Kristem) žilo uprostřed Izraele v pevných společenských 
strukturách. (H. Kung, Ježíš, str. 64-65). 
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Celníci: nenáviděná skupina obyvatel v Izraeli. Kolaboranti s římem, 
oportunisté, atd. (komunisté nebo spolupracovníci komunismu, soudobí 
oportunisté, atd.) 
 
Podobenství o milosrdném Samařanu (Luk. 10, 25 – 37) 

- Zákoník (zbožný, vzdělaný člověk v zákoně, velmi chytrý). Největší 
přikázání. Kdo je můj bližní? 

- Kněz, levita 
- Samařen: Samaritáni (hebrejsky: םינורמוש, Šomronim; sg. ןורמוש, 

Šomron) jsou nábožensko-etnickou skupinou v Izraeli a na 
autonomních palestinských územích. Samaritáni patří mezi 
nejstarší etnické skupiny na Blízkém Východě, jejich původ se 
datuje až do r. 721 př. n. l., kdy asyrský král Salmanassar V. dobyl 
Samaří, hlavní město severoizraelského království, a odvedl 
většinu z deseti izraelských kmenů do otroctví. Dobyté území 
následně osídlil kmeny příchozími z Mezopotámie, jejichž 
příslušníci se poměrně záhy smísili se zbytky původního 
obyvatelstva a posléze přijali i jeho víru, byť v odlišné podobě, než 
jak ji praktikuje dnešní judaismus. Židy byli opovrhováni – 
alternativa k dnešním etnickým skupinám (Romové), cizincům 
(přistěhovalci např. z dálného východu nebo Ukrajinci) nebo 
okrajové skupiny společnosti (homosexuálové, atd.). --- menšinové 
skupiny společnosti vůči nim se většinová společnost chová 
nadřazeně. 

- Prokazování milosrdenství – zde v podobenství jde Ježíš ještě dál. 
Služba lidem stojí nad službou v chrámu. Víra musí mít přesah ve 
službě společnosti, službě lidem okolo nás. 

 
Podobenství o dělnících na vinici (Mat. 20, 1 – 16) 

- V rozporu s chápáním tržního hospodářství --- každý si zaslouží 
odměnu podle své práce. 

- Milost se nedá měřit, nedá se vyžadovat, pouze přijmout. 
 
Co je to tedy BK? 
Dvě podoby: 
A/ tady a teď 
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B/ absolutní budoucnost (víme o tom velice mále, máme spíše naději 
v toto absolutní BK) 
A/ Tady a teď! 

- 1/ Boží přijetí a náš aktivní postoj/odpověď (přijmutí této výzvy) 
vs. dobré „skutky“ (slušný život) 

- 2/ Prožití vnitřního uzdravení 
o Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete 

zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno (Luk. 6, 37) 
o Modlitba Páně: A odpusť nám naše hříchy/viny, neboť i my 

odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. (Luk. 11, 
4) 

o Když tvůj bratr zhřeší (proti tobě), pokárej ho. A bude-li toho 
litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za 
den a sedmkrát k tobě přijde s prozbou: Je mi to líto!, 
odpustíš mu. (Luk. 17, 3 – 4). 

- 3/ Důvěra 
o Boží důvěra vůči lidem 
o Moje vlastní důvěra k ostatním (rodina, děti, sbor, práce, atd.) 

- 4/ Pozitivní zájem o druhé (příklad Samařana). Víra musí mít 
přesah ve službě společnosti, službě lidem okolo nás. 

- 5/ Radost ze života, ze žití (s Bohem, v Pánu, atd.) – každý 
prožívá život jinak (někdo na tom je vnějšně lépe, někdo hůře --- 
majetek, zdraví, rodina, práce, atd.) – přijímání vlastního života 
s vděčností a pokorou, a radost z toho, že se druzí mají 
lépe/stejně jako já. --- podobenství o dělnících na vinici. 

 
 
CB Kladno, 15.3. 2015 
 
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť 
se mezi vámi děje v lásce. 
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha 
Svatého se všemi vámi. Amen. 


