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Ty jsi král? 
Jan 18,33 

Dva lidé, Pilát a Ježíš. Tváří v tvář. Setkání dvou panovníků, dvou protichůdných pojetí moci: Pilát obklopený ozbrojenými římskými legi-
onáři je závislý na svém strachu, na svých obavách; Ježíš, svobodný a beze zbraní, závisí jen na tom, v co věří. Moc založená na pravdě a 
síle zbraní a moc založená na síle pravdy. Kdo z těch dvou je svobodnější? Kdo z těch dvou je víc králem? Kdo z těch dvou je víc člově-
kem? Po dvou tisících letech se nic nezměnilo. Právě v tyto dny jsme všichni v podobné situaci… Jak budeme reagovat na tak obrovské 
zlo ve světě, jak budeme dál žít? Pilát a Ježíš. 
  

Otázka, která mění všechno, která se stává klíčem k pochopení, je jasná: „Ty jsi král?“ (srv.: Jan 18,33.37) Pilát už dopředu slyšel o Ježíši, 
kterého mnozí považovali za židovského krále, možná se i trochu obával: neohrozí Ježíšova moc jeho postavení, nebude důvodem k za-
žehnutí konfliktu a násilí, neprovede převrat? A teď před ním stojí… Sotva se drží na nohou. Král… Pilát si oddychne. Tento král jistě ne-
představuje nebezpečí ani pro něj ani pro Řím. A tak se ho zeptá: „Ty jsi král?“ Otázka plná ironie, soustrastný, politováníhodný pohled. 
Copak ses neviděl? Kdo si myslíš, že jsi? „Ty že jsi král?“ 
 

„Moje království ale není z tohoto světa.“ (Jan 18,36) A Ježíš znovu zdůrazňuje to, v čem spočívá křesťanská rozdílnost, to, v čem vyučo-
val své první učedníky, to, co i z nás a ještě i dnes činí křesťany: jste ve světě, ale nejste ze světa (srv.: Jan 15,18-19), panovníci tohoto 
světa tvrdě vládnou národům, ale mezi vámi tomu tak nebude (srv.: Mk 10,42-43), milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vám 
ubližují (srv.: Lk 6,27-28), kdo z vás chce být první, ať je poslední a služebníkem všech (srv.: Mk 9,35)… Jeho království a jeho kralování je 
opravdu jiné a nejen proto, že míří k tomu, co bude jednou v plnosti, ale především proto, že má sílu a moc proměnit už tento svět. Král!  
 

Král, který nikdy nad nikým nezlomil hůl, ale který se sám pro nás rozlámal; král, který nikdy neprolil ničí krev, ale sám ji prolil za nás; 
král, který nikdy nikoho neobětoval, ale sám se obětoval za své služebníky. To Pilát nemůže pochopit, a tak se na Ježíše dívá soucitným 
pohledem: „To ty že jsi král?“ Možná, že kritériem a měřítkem našeho křesťanství, opravdovosti našeho křesťanského postoje i vůči udá-
lostem, které teď všichni prožíváme, je pohled druhých. Pohled druhých na Ježíšovy učedníky, kteří i po dvou tisících letech hlásají stej-
né bláznovství - že je možný jiný nový svět založený na míru a vládě Boha, který je soucit a milosrdenství - by asi i dnes měl být ironic-
kým, tak trochu soucitným, soustrastným, nepochopeným a politováníhodným pohledem Pilátovým. Pokud jsme Ježíšovi učedníci… Jak 
se dnes na nás druzí dívají? Jako Pilát na Ježíše? 

 

„Bůh nás miluje a miluje nás všemi možnými způsoby, v každém okamžiku našeho dne.“  

o. Mario Borzaga, omi 


