BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ - skutečnost nebo virtuální realita ?
(Luk.17,20.21; Kol.2,6.7)
Libor Škrla

Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově.
S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete seznámit na našich webových stránkách:
http://vyskov.casd.cz/kazani

Luk.17,20.21
(kral.; ČEP; Bible21)
Tento text je docela kontroverzní - co říkáte ? Ale když ho budeme vnímat v celé šíři jeho kontextu,
přestane být kontroverzní a dokonce nám, ASD, čekatelům II.PJK nastaví zrcadlo a postaví nás před
otázku:
„Nemůže se stát něco podobného, co se stalo zákoníkům a farizeům před 2000 lety (znalcům Písma
v době I.PJK), také nám (ASD na dohled II.PJK) ? – Je pro nás Boží království skutečností nebo jen virtuální
realitou ?
Co jim JK svou odpovědí chtěl říci ? A co chce říci nám ?

Boží království není jako hranicemi omezené pozemské království. Představuje ho dílo Božího Ducha
v lidských životech a vztazích. Ani dnes nemáme hledat důkazy postupu Božího království v institucích či
aktivitách. Měli bychom vidět to, co Bůh dělá v lidských srdcích.
V některých překladech stojí: „Království Boží už je ve vás“. Text se dá přeložit oběma způsoby. Pokud
měl Ježíš na mysli království v nich, potom začne duchovní proměnou jeho následovníků. Pokud měl na
mysli království mezi nimi, říkal tím, že Král je v jejich středu, Možná se takto dvojznačné slovo vybral
záměrně, protože obě možnosti byly pravdivé. („Průvodce životem“, komentář k Luk.17:20.21)
Příchod Božího království totiž není vázán na lidské představy, dokonce ani ne na naše představy jak a
kdy se mají naplnit znamení příchodu JK (ať už se jednalo o I.PJK nebo v našem případě o II.PJK). Zákoníci
a farizeové se totiž tak zaměřili na okolnosti příchodu Mesiáše a jeho vlastnosti, až si nakonec „nevšimli“,
jaksi jim uniklo, že JK je mezi nimi, dokonce že s Nimi hovoří… Nemůže se něco podobného stát i nám ?
Nestačí nám často spokojit se jen s nabídkou programů (akcí), s jakýmsi „náboženským provozem“, nebo
s tím, že o JK jen mluvíme (máme třídy SŠ, ve kterých probíráme úkoly, máme kázání, platíme desátky
atd). Je JK středem toho všeho? A je vůbec myšlenka o Božím království v našem středu, v Církvi, ve sboru,
i v nás jako jedincích, biblická, když říkáme, že čekáme II.PJK ? Ano - viz: Kol.2,6; Kol.1,27;
Po čem ale ve skutečnosti touží lidé kolem nás víc ? (a nejen lidé kolem nás, ale určitě i my sami ? Po
„náboženském provozu“, programech, mluvení o JK, nebo po něčem hlubším ?
Lidé dnes hledají to, co by naplnilo jejich potřeby a to, na co by mohli být hrdí – s čím by se ztotožnili, co
by bylo základem jejich identity.

LOG. Hokejový klub Kometa Brno – co je základem identity těch, kteří tomuto klubu fandí ? Modrobílé
dresy, modrobílé vlajky. Dokonce si říkají „modrobílá šlechta“ ! Nepřipomíná vám to něco ? 1.Petr.2,9
Je něco, na co jsme jako ASD hrdí ? Ne pyšní, ale hrdí ? Co je základem naší identity ?
Co je naší vlajkou ? So a abstinence od vepřového ? Není to málo ? Neměli bychom se spíš ptát: Kdo je
naší vlajkou ? Ježíš ?! (1.Petr.2,9b)
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Víte, co bylo obsahem, myšlenkou prvního Ježíšova kázání ? „Naplnil se čas a přiblížilo se království

nebeské. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mar.1,15)
„Naplnil se čas…“ = V NZ jsou dva řecké výrazy, překládané českým slovem „čas“ („chronos“ – běžící čas
a „kairos“ – čas „Č“, čas „teď“). Co myslíte, o který z nich se jedná u Mar.1,15

„Přiblížilo se…“ (Je blízko“) = výraz, který by se dal vyjádřit také jako vedle vás, je možné si na ně
sáhnout, je na dosah. Boží království navíc záleží na osobě Krále ! JK se dotýkal lidí, šel za nimi, stýkal se
s nimi – až tak, že to některým vadilo. Co my ? Jdeme za lidmi ? Dotýkáme se jich ? Navíc: pokud je JK
Králem, má se dít Jeho vůle, ne naše !

„Čiňte pokání“ = výzva ke změna smýšlení (o Bohu, o druhých, o sobě samých, o hříchu…). Jsme k tomu
ochotni ?

„Věřte evangeliu…“ = důvěřujte tomu, že zvěst o JK, o jeho příchodu na tento svět, jeho zástupné smrti,
jeho vzkříšení, jeho přímluvné službě v náš prospěch a brzkém příchodu jeho věčného království při II.PJK
je zdrojem naší záchrany a důvodem k naší vděčnosti a službě…!
Co je středem toho všeho ? My, naše modlitebna, náš sbor, naše církev, naše věrouka… ? Ne ! Má to být
Ježíš Kristus - a jeho dílo – minulé, současné i budoucí ! (1.Kor.1,23; 1.Kor.2,2;)
Dávejme najevo, že to nejlepší na křesťanství je Ježíš Kristus, náš Spasitel a Vykupitel ???
A pokud je to On a jeho dílo, pak je rozhodně zbytečné snažit se dělat dobré skutky nebo dodržovat něco
jen proto, abychom si cokoliv zasloužil… Spíš bychom měli přemýšlet, jak Mu za tento Jeho z naší strany
ničím nezasloužený dar můžeme projevovat vděčnost…!
Proto: nedělejme dobré skutky proto, abychom si zasloužili spasení, ale dělejme je proto, že jsme přijali
spasení od Ježíše Krista a v Ježíši Kristu jako z naší strany ničím nezasloužený dar…
Co myslíte, po čem asi lidé kolem nás (a koneckonců i my) nejvíc touží? Po upřímnosti, otevřenosti,
hřejivých mezilidských vztazích, klidu, hledají jistotu v tomto nejistém světě. Tou jistotou je JK, „…včera,

dnes, tentýž je i na věky!“ (Žid.13,8)
Jakou roli v tom hrajeme my jako jeho současní následovníci, současní učedníci JK ? Stejnou jako ti před
2000 lety…

„Podle toho poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým!“ (Jan 13,35)
Žijeme ale v době, ve které čím dál víc platí slova JK, která řekl ve své tzv. „velekněžské modlitbě“:

„Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého…“ (Jan 17,15)
Kdo a co dnes nejvíc ovlivňuje svět, ve kterém žijeme i my (co má na nás největší vliv, aniž si to nějak
moc připouštíme ?)
•

banky, ekonomika – mění se způsob jednání s lidmi, už nejsou ani tak lidé, ale zákazníci, klienti.
Máme kreditní karty – výplatu nám nedává mzdová účetní, důchody už nenosí poštovní
doručovatelka, ale peníze nám přijdou na účet, odkud prostřednictvím trvalých příkazů k úhradě
popř. k inkasu odejdou…
LOG. Internetové bankovnictví – kdo ho používáte ?

LOG. Nakupování přes internet (kdo jste ho už aspoň 1x využili ?)
LOG. Nové pojmy: v potravinách už není ved.prodejny, ale manažer prodejny; sekretářka = asistentka
atd.; nové obory: IT = informační technologie; PR = styk s veřejností; metoda „přímého marketingu“ =
obchodní zástupce, ekonomický poradce, zástupce pojišťovny… rád přijde až za vámi domů. (můžete se
přihlásit, kdo pracujete v této oblasti – obchodníci, obchodní zástupci).
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•

média, TV, internet, reklama !!! (vliv na změny v našem životě)

LOG. „Zde jsem člověkem…“ (reklama řetězců DM Drogerie)
LOG. „Zkraťte si cestu domů…“ (Hypoteční banka !)
LOG. „Dotkni se mě…Stanu se součástí Tebe!“ (kam byste tento výrok, motto, heslo zařadili… kde byste ho
čekali – já na svatebním oznámení…?) Omyl – je to reklama na mobilní telefon NOKIA C6
Mám pokračovat ? Myslím, že není třeba… !
•

jiná náboženství – nejen východní, ale fenomén satanismu!
(také oni se modlí, i oni mají modlitební chvíle. Co my ?
„Neusnuli jsme na vavřínech ?“ )

•

zábavní průmysl (říká vám něco jméno Walt Disney ? Zkuste jmenovat několik postaviček z jeho
mnoha kreslených TV seriálů. A teď zkusme vyjmenovat jména 12 učedníků (nebo jména 12
Jákobových synů). Teď upřímně: co nám šlo líp ? Která věková kategorie je zábavním průmyslem
nejohroženější?

•

křesťanství, ASD – máme co nabídnout ? Ano, vždyť CASD roste, už je nás 18 mil, ale… kde ? Co
USA, Evropa… Prognózy říkají, že pokud nezměníme svůj přístup, tak během 10 – 20 let budeme
mít v těchto částech světa o 50% členů méně… a až vymřou staří věrní členové, kdo ví, jak na tom
budeme jako církev i po finanční stránce…
Ježíš v podobenství o nepoctivém správci už před 2000 lety konstatoval to, co žel platí často i dnes:

„Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla.“ (Luk.16,8)
LOG.

Dobří manažeři v dnešních firmách vědí, že když budou v jejich kolektivech dobré vztahy, pak
zaměstnanci podají větší výkon, než když je tomu naopak – využívají tzv. „team-building“ (budování týmu)
a v rámci toho se zaměřují na nejrůznější neformální aktivity, ať už společenské nebo sportovní, firmy
přispívají svým zaměstnancům na dovolenou… některé dokonce mají i svá rekreační střediska apod.

Nepřipomíná nám to např. duchovně-společenské nebo modlitební skupinky, schůzky mládeže, setkání
KD, sborové dovolené, sobotní odpolední vycházky… kterých se moc nezúčastňujeme, protože na to přece
„nemáme čas“…
Říká se, že: „Nevětším hříchem proti bližnímu není nenávist, ale lhostejnost!“ + „Kdo ví, co je činit dobré,

a nečiní, má hřích.“ (Jak.4,17)
„Jediná věc, která je třeba, aby zvítězilo zlo je, aby dobří lidé nedělali nic !“ (Edmund Burke) – touto větou
začíná film o Hitlerovi
Kterými dvěma úkoly pověřil JK svých 12 učedníků, které vyslal jako apoštoly ? Luk.9,1.6
1./ zvěstovat Boží království + 2./ uzdravovat)
Co děláme my ? 1./ Zvěstujeme – spíš kážeme ! Diskutujeme v SŠ, někdy předvádíme svým spolubratrům a
spolusestrám své znalosti Bible…v tom jsme možná dost dobří ! – ale to 2./ Kdy jsme naposledy přišli za
někým (aspoň ze sboru) zeptali se ho: Trápí Tě něco ? Popovídejme si o tom ! + budu se s Tebou za to
modlit ! Kdy za námi přišel někdo, aby se s námi sdílel se svým problémem !
Nezapomněli jsme na něco důležitého ?: „Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve
spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak
usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.“ (Řím.14,17-19)

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo,
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mich.6,8)
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LOG. „Cesta do Emauz“ (Luk.24,13n) – způsob Ježíšova zvěstování, způsob Ježíšovy evangelizace:
„…připojil se k nim a šel s nimi…“ (v.15), zeptal se jich: „O čem to spolu rozmlouváte…“ (v.17), poukázal
jim na Písmo: „…začal od Mojžíše a všech proroků…“ (v.27) – přitom jim klidně mohl říct: „To jsem já !“ –
Ale neudělal to, proč ? Na některé věci musí člověk přijít sám !
Jak někdy vypadá naše zvěstování ? „My máme pravdu ! Už tomu konečně rozumíš ? Už to konečně chápeš

?“
LOG. V semináři o stresu je hned v úvodu zajímavá, na první pohled nelogická věta: „Jakákoliv odpověď,
na kterou přijdete, je správná, protože je vaše!“
LOG. EPD 11. u Katky G. – kamarádka Iveta… Na první pohled atraktivní žena středních let… Ale když se
začala sdílet… vyrostla v atmosféře domácího násilí otce vůči matce i vůči ní jako dítěti… Její otec ji jako
malou špehoval v koupelně (později i její dceru). Když se vdala, manžela jí svedla její mladší sestra… A pak
se mě zeptala: jak jim mám odpustit ?
Nezmohl jsem se na nic jiného, než na příběh o Corie ten Boom, která se po II.sv.válce, když jako jedna
z mála členů své židovské rodiny přežila koncentrační tábor setkává na jednom evangelizačním
shromáždění s mužem, ve kterém poznává jednoho z nejobávanějších dozorců… Svádí obrovský boj… Boj o
odpuštění tomuto muži, který se mezitím změnil a stal se jejím bratrem v Kristu… Nakonec se rozhodla
v síle JK (ne v lidské) podat mu ruku na znamení odpuštění a přijetí…
Takových lidí, kteří bojují s tím, jestli mají odpustit a přijmout ty druhé je kolem nás dost a dost… Možná
mezi ně patříme i my (bez ohledu na to kolik nám je… týká se to určitě i mladých lidí v našem sboru…)
Proč lidé (až 80% těch, kdo přišli po r.1989) odchází ? Proč odchází celé generace mladých lidí z našich
sborů ? Protože přišli a přichází se svými potřebami, hledají jejich naplnění…a my jim předkládáme to, co
chceme my ! („Bratři, ryby se nechytají na to, co chutná rybáři, ale na to, co chutná rybám!“ – br.Alois
Bárta). A tak je posadíme do „školy“ = učení, informace namísto toho, abychom jim nabídnuli vztahy,
transparentnost, čitelnost… a ještě to zúžíme do 3hod. pobytu v modlitebně se slovy: „Dnes je sobota, tak
se nemaluj! Ale přes týden choď jak chceš !“)
„Do Božího království se nedostanou žádní ASD… ale pouze ti, kteří jsou adventisty sedm dní v týdnu !“

(George Knight)
LOG. Když někdo nepřijde několik sobot do sboru… zajímáme se o něho ? Co mu je… proč nepřišel ? Nebo
se za čas divíme, jak je možné, že odešel… nebo na ČS jsme seznámeni s jeho žádostí o zproštění členství
v Církvi…

LOG. „Pokud se lidstvo nezmění, čeká ho katastrofa. Havel zahájil Fórum 2000“ (server „idnes“
11.10.2010) – výňatky z článku…
„Při studiu dějin zjistíte, že křesťané, kteří pro tento svět udělali nejvíc, byli ti, kdo nejvíc mysleli na svět
budoucí… Od té doby, co křesťané přestali myslet na svět budoucí, ztratili i vliv na tento svět.“ (C.S. Lewis;
EPD – 29.lekce „Nová zem“; praktický důsledek)
LOG. „Paradigma“ – Země je středem Vesmíru (Koperník + Galilei)
Kdysi se skoro 1500 let všeobecně věřilo, že středem Vesmíru je Země, a že se celý vesmír, včetně
Slunce, otáčí kolem Země. (a Ptolemaios, řecký astronom to také „matematicky dokázal“).
Potom ale Mikuláš Koperník, polský vědec žijící v 16.stol., a s ním i Galileo Galilei, tento předpoklad
zpochybnili. Všimli si problematičnosti a rozporuplnosti tohoto zažitého paradigmatu-vzoru a přišli
s naprosto odlišnou teorií.
Podle nich byla planeta Země jen jednou z mnoha planet obíhajících okolo Slunce v nekonečném vesmíru.
Galilei šel dokonce ještě dál, když prohlásil, že Slunce je jen nepatrnou hvězdou v nesčetném množství
galaxií.
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Tato nová tvrzení otřásla tím, jak společnost i církev vnímaly samy sebe. Bylo velmi znepokojující přijmout
myšlenku, že Země a lidé na ní jsou jen nepatrnými částečkami v nezměrného vesmíru. Galilei byl kvůli
těmto revolučním myšlenkám o vnímání vesmíru a jejich dopadu na lidskou víru povolán do Říma, kde o
něm prohlásili, že je „silně podezřelý z kacířství“, a nakonec jej odsoudili k doživotnímu domácímu vězení a
zakázali mu cokoliv publikovat (což byly v tehdejší době velmi mírné tresty…)
Ke změně v Ptolemaiově pohledu na svět a k přijetí „koperníkovského modelu“ došlo proto, že se ukázalo,
že starý přístup k věcem neobstojí a že jde o přežitek. Čím více se Galilei zabýval pohybem hvězd a planet
ve světle Ptolemaiovy teorie, tím mu bylo jasnější, že tato teorie je chybná. Od té doby se všichni díváme
na tuto skutečnost jakoby „novými brýlemi“. Jedná se o posun od jednoho paradigmatu ke druhému.
Termín paradigma je definován jako „příklad, vzor, typ“ (Slovník cizích slov). Je to způsob, jak se díváme a
uvažujeme o realitě, je to jakýsi filtr, kterým vyhodnocujeme údaje a informace o našem životě.
Říká se, že: „Podstatou hříchu je život v iluzi !“ Přestaňme strkat hlavy do písku jako pštrosi, a podívejme
se na realitu stavu nás jako jednotlivců, našeho sboru Brno-Olomoucká i Církve jako takové… Vraťme se ke
Kristu, vraťme se jeden ke druhému…
Potřebujeme být dobrá parta, ale pokud chceme být dobrá křesťanská parta, tak to bez Krista nepůjde…
Ježíš nám znovu aktuálně připomíná: „Já jsem ta cesta, pravda i život…“ (Jan 14,6)
Potřebujeme Krista, ale potřebujeme také jeden druhého !
Vždyť On chce být s námi, v nás, v našich životech – a když bude v nás, tak bude i v našich
společenstvích, v našich sborech, které mohou být vzorkem Božího království už teď a tady a mohou
přitahovat k tomu velkému, již brzy přicházejícímu JK s Jeho II.PJK i spoustu dalších – ať už se jedná o děti
a mladé lidi, kteří vyrůstají v našich sborech nebo o lidi kolem nás…
Žijeme v době převrácených hodnot – to se mimo jiné projevuje záměnou skutečnosti a virtuální reality,
do které utíká a ve které žije stále víc lidí…!
Je naše pozornost zaměřena víc na současná a budoucí znamení II.PJK a Jeho království nebo na Krále
samotného ?

Luk.17,20.21
Je pro nás jako křesťany, jako ASD blízký II.PJK a jeho očekávání skutečností nebo jen virtuální
realitou ??? Je pro nás Boží království, jeho budování už teď a tady, a Kristus jako Jeho Král v nás a mezi
námi skutečností nebo jen virtuální realitou ???

Kol.2,6.7

AMEN
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