KRISTUS: KRÁL,
KTERÝ JE LIDEM
LHOSTEJNÝ…?
Není to tak trochu trapné, slavit svátek Krista Krále
uprostřed světa, kterému je Kristus zcela lhostejný?
Uprostřed světa, který sice v něčem je ochoten brát
křesťanství na vědomí mezi řadou dalších věcí, ale který
za suverénního pána je ochoten uznat jen a jen člověka,
jen a jen sebe sama?

FOLKLORNÍ SPOLEK?
Kdyby Ježíš byl Králem tohoto světa, kdyby jeho
království bylo odtud, neměli bychom šanci. Byli
bychom něčím jako folklorní spolek, byli bychom
ušlechtilými opatrovateli starých tradic, kteří vědí, že
svět jde jinak, ale svých tradic se nevzdávají. Kdyby byl
Ježíš mocným a úspěšným králem tohoto světa, tak
bychom byli zřejmě jeho vojáky, kteří by někde s někým
válčili a rozšiřovali beztak pestrou paletu násilností.

JEŽÍŠOVO KRÁLOVSTVÍ NENÍ ODTUD
Evangelium říká, že jeho království není odtud.
A dějiny křesťanství a dějiny světa to dosvědčují. V tom
je požehnání a zdroj těžkostí zároveň. Protože "svět
miluje, co je jeho", a tedy to, co není ze světa, nemiluje.
O tom se přesvědčovali všichni světci a mnozí křesťané
v historii. Svět nemá rád to, co je cizorodé. Ale na druhé
straně žádné království z tohoto světa, žádný král
z tohoto světa neřeší úplně a s věčnou platností osud
člověka. I ten nejlepší král se jen snaží omezit zlo a úděl
člověka zlepšit. Ale přemoci zlo, na to nemá ani síly, ani
schopnosti. A že by dal svůj život za své poddané, kteří
ho možná ani nemají moc rádi, to čekat nemůžeme.

JEŽÍŠ JE PODIVNÝM KRÁLEM
Ježíš je tedy podivným Králem. Nemá možnost se
v tomto světě celkem nijak proslavit. Vrcholem jeho
konání je, že zemře. A ti, co patří do jeho království,
nejsou jeho poddanými, ale jeho bratry, královskými
syny. Divné. A přece tahle "věc" už běží téměř dva tisíce
let, a i když jí mnozí už tesali náhrobní kámen a ona
sama si mnohdy počínala tak, že to vypadalo, že se tím
zničí, je tu stále a ve světovém měřítku vůbec nevypadá
jako umírající. A kde jsme my? Jsme uvnitř v Ježíšově
království, které není odtud?
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