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Milí bratři a sestry, 

 

  o Ježíšovi se mluví také jako o králi. A i Pilát se Ježíše ptal, 

zda je židovský král. Z evangelia je zřejmé, že Ježíš je král velmi 

zvláštní. Vždyť do Jeruzaléma nevjel přece na koni ale na oslu. A to o 

něm vypovídá mnohé. A odmítl použí na svou obranu jakoukoli vnější 

moc. Ježíš je jiný král. Je to „král tichý“. Král podle Boží vůle. 

 Blíží se velikonoční svátky. A ty nás opět soustředí k tomu 

nejpodstatnějšímu z křesťanské zvěsti. Znovu nám připomenou, že to, 

co Ježíš přinesl do tohoto světa je jedinečné, nečekané  a ohromující. 

V Ježíši Kristu přišlo do tohoto světa skutečně něco nebeského.

 Moje generace slýchala ve škole, že člověka nestvořil Bůh. Ale 

že tomu bylo právě naopak: Člověk stvořil Boha. Stvořil Boha ve své 

mysli. A to proto, aby dal význam a hodnotu tomu, co považoval za 

důležité. I biblický křesťanský Bůh je prý jen projekcí lidských 

ideálů, chtění a tužeb. Obecně má tato kritika náboženství asi v 

něčem pravdu. Ale na biblického Boha a především na jeho Syna 

Ježíše Krista však nesedí. 

 Z biblického svědectví je zřejmé, že Bůh, jehož vůli Ježíš na 

tomto světě naplnil, je zcela jiný. Je zcela jiný, než bychom my lidé 

čekali. Podle lidských představ a očekávání je Bůh přece mocný, 

všemohoucí, svatý, oddělený od hříšného světa, spravedlivě soudí a 

trestá a nemůže se ho dotknout utrpení a smrt. Ale Bůh, který se nám 

dal poznat v Ježíši Kristu, takový není. Především to není tvrdý 

soudce, ale naopak milosrdný Spasitel. Není svatě oddělený, ale je 

to přítel hříšníků, který s nimi jí u jednoho stolu. Nevystupuje jako 

bohatý, ale přichází jako chudý. Nechová se jako všemohoucí, ale bere 

na sebe lidský úděl jako bezmocný. Nevyhýbá se bolesti a smrti, ale 

přijímá utrpení a všemi opuštěn umírá na kříži. 

 V našem textu to Ježíš Pilátovi říká zcela jasně: „Království 

mé není z tohoto světa.“ Ježíšovo království, Ježíšova vláda není totiž 

vláda lidská, ale je to vláda Boží. Je to úplně jiná vláda, než s jakou se   

setkáváme v lidském společnosti. Prosazuje se právě opačnými 

prostředky, než jaké používají vládcové a politici tohoto světa 

Kristova vláda spočívá na spravedlnosti a milosrdenství, na službě  
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a oběti. Vypadá to paradoxně. A to proto, že se zde nebesa dotýkají 

země a svatý Bůh přichází jako člověk mezi lidi. 

 Je to tedy zcela jiný Bůh, než jakého bychom si my lidé 

vymysleli. Kdyby to byl Bůh podle lidských představ a chtění, jistě by 

nešel cestou kříže a oběti. A do Jeruzaléma by nevjel na oslu, ale na 

koni. A zřejmě by na svoji obranu pozvedl meč a volal by do zbraně 

své učedníky i Boží anděly. Jeho vláda by byla z tohoto světa. 

 Ježíšova vláda, Ježíšovo království však není z tohoto světa. 
Nejzjevnější je to na událostech posledních dnů jeho života. Zde je 

jasné, jaké hodnoty dával Ježíš na první místo. Nejsou to hodnoty 

tohoto světa, ale jsou to hodnoty nebeské - především milosrdenství 

a oběť. A to jsou hodnoty, které pro nás i pro celý svět znamenají 

záchranu a budoucnost. 

 Cestou do Jeruzaléma Ježíš vyprávěl svým učedníkům, co ho 

tam čeká. Společně vystupovali do Jeruzaléma. Jdou vzhůru, neboť 

Jeruzalém byl postaven na hoře. Ale tento výstup měl význam i 

theologický: Ježíšova cesta na kříž to nebude sestup a pád, ale to 

bude naopak vyvýšení. Bude to cesta k vítězství a slávě. Výrazem 

této slávy bude pak naplno zmrtvýchvstání. Avšak než vstane třetího 

dne, bude napřed vydán. A s tím už nyní Ježíš seznamuje své 

učedníky. Bude vydán Židům i pohanům, věřícím i nevěřícím. Bude 

odsouzen na smrt, posmíván, zbičován a nakonec ukřižován. 
 Kristova cesta vypadá nepochopitelně, neslavně, neúspěšně. Je 

to však naděje pro tento svět. A učedníci to mají vědět. I pro učedníky 

byla však tato cesta kříže těžko pochopitelná a těžko přijatelná. Raději 

by s ním chtěli vládnout. Chtěli by ministerská křesla v jeho 

království. Ježíš mluví o svém utrpení, o tom, že jde na smrt a oni 

myslí především na své postavení. Vůbec nic nepochopili. Takoví 

jsme my lidé. 

 Ježíš jim ukazuje na cestu kříže. Není to cesta mocenské 

nadvlády. Je to cesta služby a oběti. Na této cestě mají Ježíše 

následovat. Zde je však čeká kalich utrpení a křest ohněm. Ne tedy 

moc a panování. Tak žije tento svět. To jsou jeho způsoby. To však 

neplatí u Boha, v Božím království. A tyto způsoby světa nepatří ani 

mezi učedníky, do společenství věřících, do církve. 

 Víme, že Ježíš do Jeruzaléma nakonec vjel na oslu. Bylo to 

vlastně prorocké gesto. Chtěl ukázat jakým je králem, jakým je  
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mesiášem. Chtěl ukázat, že je králem, jehož „království není 

z tohoto světa“. Ale také chtěl ukázat, že se při něm naplňují 

Hospodinova zaslíbení. Příchod mesiáše byl totiž očekáván právě 

z Olivetské hory (Za 14.4). Prorok Zachariáš mluvïl o králi, který 

přijíždí na oslu (Za 9.9). Je to zvláštní zaslíbení: Král, který je 

spravedlivý, spasení plný a chudý. Chudý král, který jede na oslu. 

Skoro se to zdá být k smíchu. Prorok ale vidí přijíždět krále, jehož moc 

není založena v síle zbraní. Přináší však spravedlnost, záchranu a 

pokoj přímo od Boha. 
 Tím, že Ježíš nepřijel na koni ale na oslu, dal jasně najevo, že 

své království nebude prosazovat násilím a mocí zbraní. Neboť kůň 

byl odpradávna zvíře válečné. Králové jezdili na koni mimo jiné také 

proto, aby ukázali, že mají vojenskou moc. Ježíše však nečeká v 

Jeruzalémě ani trůn, ani bohatství, ani sláva. Naopak ho tam čeká 

zatčení, odsouzení a poprava. Čeká ho tam utrpení a kříž. Ježíš to ale 

všechno dobrovolně přijme. Poslušně naplní vůli svého nebeského 

otce. 

 Je zřejmé, že lidé nechápali, jakým králem Ježíš je. Zdá se, že 

ho vnímali jako syna Davidova, tedy jako pokračovatele tohoto 

mocného krále Izraele.  Ježíš Pilátovi řekl, že jeho království však 

není z tohoto světa. Takové království se nedá  prosadit a budovat 

lidskými způsoby. A zdá se, že Pilát pochopil, že Ježíš není takovým 

židovským králem, z kterého by musel mít obavy. Proto nakonec také 

řekl: „Já na něm žádné viny nenalézám.“ 

 My  dnes již víme, jakým Mesiášem, Spasitelem Ježíš je. 

Víme, že zachraňuje především svojí solidaritou, spolutrpěním. Víme, 

že zachraňuje odpuštěním, láskou a obětí. Jemu se chceme klanět. 

Jemu chceme pět chválu. Králi lásky a pokoje. Svět Kristovo 

království odmítá, ale v církvi mu má být dán dostatečný prostor. 

 Následujme tedy Krista. Ne s touhou po slávě a moci, ale s 

nasazením se pro druhé, ve službě, v pravdivosti, v oběti. Vždyť přece 

věříme, že Kristus byl nejen ukřižován, ale také i vzkříšen. Jeho 

království není sice z tohoto světa, ale má v tomto světě 

budoucnost. 
                                                             Amen 

  


