
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Velká budoucnost Božího království  

             (Mk 4.30-32) 
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209 Ó slunce spravednosti 

604 Buď sláva Bohu, chvála Otci 

411 Ó město Boží, ty jsi štít 

355 Kristus má v rukou celý svět 

651 Dávno je to 
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Milí bratři a sestry, 

 

 Ježíš vnesl do tohoto světa naději. Naději, že naši 

budoucnost má v ruce sám Hospodin. Naději, že budoucnost patří 

Božímu království. S Ježíšem vstoupila do našeho času nová 

skutečnost. Ježíš ji nazval Božím královstvím. Z tohoto názvu je 

zřejmé, že Boží království je něco, co není lidským dílem, ale dílem 

Božím. Ale, co Boží království vlastně je, nebylo a není 

jednoduché vysvětlit. Vždyť je Boží. A my jsme jen lidé. Proto 

Ježíš vyprávěl podobenství. Třeba  o zrnu hořčičném.                                                   

 Myslím, že můžeme říci, že Boží království je tam, kde platí 

Boží vůle. Kde platí Boží pravda, Boží spravedlnost, Boží 

milosrdenství. Boží království je tam, kde se žije naplno důvěrou 

v Boha a láskou k člověku. Boží království je tam, že je Bůh plně 

přítomen. A Bůh je plně přítomen v Ježíši Kristu. Boží království je 

tedy v Ježíši Kristu. 
 Od chvíle, kdy Ježíš vstoupil na tuto zemi, je Boží království 

zde. Když se Ježíše ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl: 

„Království Boží je mezi vámi.“ (Lk 17.21) Od Ježíšových dob 

patří Boží království do naší přítomnosti. Ale je spojeno také 

s budoucností. A tuto budoucnost vyhlížíme a žijeme z ní už dnes.                                                   

 Ježíš přirovnal Boží království k hořčičnému zrnu. Či 

přesněji k proměně, kterou ono zrno prochází. Je to proměna a 

růst od nepatrného semínka až po keř či dokonce strom, který má tak 

velké větve, že poskytuje i hnízdiště ptákům. Zrno hořčice bylo 

v Ježíšově době v povědomí jako nejmenší semínko (jako u nás 

mák). Ježíš měl zřejmě na mysli druh hořčice, která dorůstala výšky 

až 3 metry. Na počátku je tedy nepatrné semínko a na konci 

veliká rostlina vypadající téměř jako strom. 
 A v podobenství je ještě jedna důležitá myšlenka. Když je 

totiž toto zrno zaseto, zmizí v půdě a není vůbec vidět. Jako by ani 

nebylo. A přece již roste a klíčí. A je v něm skryt onen veliký keř. 
Nejprve tedy jako by se semínko ztratilo a bylo k ničemu. Ale to už 

klíčí a po nějakém čase vyraší ze země a začne růst až je z něj veliká, 

nepřehlédnutelná rostlina. Všichni ji vidí. A ptákům poskytuje stín a 

ochranu. Cítí se zde bezpečni a dělají si zde hnízda. Tak je to s Božím 

královstvím v tomto světě, ale i v našem životě. Nepatrný a skrytý 

počátek má velké a všem zjevné zakončení.  
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 Slova o naději, slova o jedinečné a velké budoucnosti máme  

v Písmu na více místech. Důležité je Boží zaslíbení dané praotci 

víry Abrahamovi. Abraham, či vlastně ještě Abram uvěřil 

Hospodinovu slovu. Uvěřil Božímu zaslíbení a vydal se na cestu víry. 

Uvěříl, že Hospodin pro něj připravil velkou a slavnou budoucnost. 

Ač neměl žádné děti, uvěřil že Hospodin ho učiní otcem velkého 

národa. Uvěřil, že jeho potomků bude jako hvězd na nebi. Tedy 

nesčíslně. Nebo, kdo může sečíst všechny nebeské hvězdy? Abram se 

stane Abrahamem, tedy otcem mnohých národů. Neboť uvěřil 

Božímu zaslíbení.  

 V Abrahamových dobách se to zdálo neuvěřitelné. Copak 

se stoletý bezdětný stařec může stát otcem mnohých národů. Ale 

Boží láska a věrnost to učinily. Abraham je dnes opravdu 

praotcem víry mnohých národů. Především židovského národa. 

Ale také mnohých národů křesťanských i mnohých národů 

muslimských. Všichni považují Abrahama za praotce své víry.  

 Milí bratři a sestry, i my věříme v Boží lásku a věrnost. I my 

máme naději. Vždyť sám Pán Bůh přišel v příběhu Ježíše Krista 

za námi. Přišel proto, aby zde prosadil své království. Přišel proto, 

aby zde vytvořil místo, kde je pravda ve vážnosti, kde platí 

spravedlnost, kde jeden druhému věří, kde jeden druhého miluje, kde 

má jeden pro druhého naději. 

 Příběh víry začal z malého počátku. Začal v životě jednoho 

člověka - Abrahama. Také Boží království začalo v tomto světě 

z malého počátku. Začalo v životě jediného člověka – Ježíše 

Krista. On sám nechtěl být velikým. Chtěl být naopak tím 

nejmenším a nejnepatrnějším. Nakonec o něm u dějepisců starověku 

nenajdeme téměř ani zmínku. A Boží království bylo v Ježíši Kristu 

také skryté. Skrylo se v jeho smrti na kříži. Snad všichni si tehdy 

mysleli, že už je to konec. Ukřižovaný a mrtvý Ježíš zmizel v hrobě 

tak, jako mizí semínko v zemi.                                                  

Ale Boží království vyklíčilo a začalo rašit. A to je 

Kristovo vzkříšení. A pak přišel dar Ducha. Boží království dále 

rostlo a získávalo další a další prostor a další a další lidská srdce. 

Boží království začalo proměňovat tento svět. A až do našich dnů 

stále přibývá těch, kteří se vydali za Kristem na jeho cestu víry a 

lásky. Za těch dva tisíce let je jich stále víc a víc. To, co bylo ve  
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chvíli Kristova ukřižování skryto i těm nejbližším, je dnes již zjevné 

celé církvi a snad trochu i ostatnímu světu. Ježíš Kristus je Spasitel 

a jeho království je budoucností světa.                                                  
 Naplnění Ježíšova podobenství můžeme vidět nakonec i ve 

svém životě. Vždyť i začátky naší víry byly malé a skryté. Ale Pán 

Ježíš Kristus si i v našich srdcích a životech postupně získával místo 

pro své království. A tak jsme nakonec vzali za své jeho evangelium i 

jeho přikázání. To, čemu jsme zprvu nerozuměli a čemu jsme 

nevěřili, se nyní pokoušíme zvěstovat a žít. A snad z Boží milosti 

můžeme poskytnout nějaký ten stín a bezpečí těm, kteří to potřebují. 

 Ale to nejlepší má tento svět, Kristova církev i my osobně, 

teprve před sebou. Neboť strom Božího království stále roste. A 

v Boží budoucnosti bude tím největším a nejviditelnějším. Všem, 

kteří to budou potřebovat, poskytne spočinutí a bezpečí. 

  Slavnou a ohromnou budoucnost Božího království vylíčil 

také Jan ve svém Zjevení. Naděje těch, kteří věří v Krista, je v 

závěru jeho spisu vyjádřena obrazem nového Jeruzaléma 

sestupujícího z nebe. Město vždy poskytovalo lidem ochranu a 

bezpečí. Ochranu, bezpečí a spásu poskytne lidem i nový 

Jeruzalém. Bude mít ohromnou rozlohu (2400 km x 2400 km). Bude 

mít také dvanáct bran do všech světových stran. A tyto brány budou 

stále otevřené. To proto, aby tam mohli přijít lidé ze všech 

národů, kteří uvěřili v Pána Boha všemohoucího a v Beránka. 
Taková bude tedy budoucnost Božího království a těch, kteří uvěřili v 

Pána Ježíše Krista. 

 Jako křesťané očekáváme druhý Kristův příchod, který bude 

znamenat konec tohoto světa a nastolení Božího království. Když se 

mezi lidmi mluví o konci světa, tak se většinou připomínají hrůzy a 

katastrofy. Jako křesťané to ale vidímr i jinak. Kristus nás přece učí 

vyhlížet budoucnost s dobrou nadějí. Vždyť neočekáváme příchod 

tvrdého a nemilosrdného soudce, ale naopak milostivého Spasitele. 

Vyhlížíme Boží království. Čekáme, že se nakonec všude prosadí 

Kristova pravda a spravedlnost a že všude zavládne Ježíšovo 

odpuštění a láska. Boží království bude všude a pro všechny.  
 

                                                                                                   Amen  


