
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, na bohoslužbách slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 145, 8-12) 
8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. 
9 Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 
10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, 
11 ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, 
12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. 
 
Píseň: EZD 623 - Důvěřuj se v Pána 
 
Modlitba: 
Hospodine, Ty jsi nás stvořil k životu. A jemně nás vedeš k věčnému životu. Tvůj Syn Ježíš Kristus nás navádí 
k životu pravdivému a odpovědnému. Bože, krásné jsou tvoje cesty a dobrý je jejich cíl! Proč se tedy tvých 
cest nedržíme? Proč se tak snadno necháme zlákat marností? Vyznáváme, Pane, že si nedáváme dost práce 
Tvoje Slovo poznat, vzdáváme zápas o živé pochopení Tvého evangelia, bojíme se konfliktů pro pravdu, 
nejsme dost vytrvalí, jsme stěží ochotni přemáhat svou lhostejnost, pohodlnost, unést nejistotu. 
Pane, odpusť nám naši zabedněnost a obnov svým Duchem upadlého ducha našeho. Dej nám sílu a moudrost 
na Tvé cestě. Dej nám objevovat a bojovat za pravdu v tomto světě. Buď s námi jako jsi byl se svým Synem 
Ježíšem Kristem, který si nás zamiloval, za nás byl ukřižován a pro nás vzkříšen. Amen. 
 
I. Čteni: (Zj 5, 9-14) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
ve Zjevení Jana 5, 9-14. 
 
9 A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi 
Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras 
10 a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ 
11 A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce; 
12 slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, 
sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ 
13 A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž 
sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ 
14 A ty čtyři bytosti řekly: „Amen;“ starci padli na kolena a klaněli se. 
 
Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen (Lk 11, 28) 
 
Píseň: EZ 504 - Tak, jaký jsem, ač nemám nic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mt 27, 11-14) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Matouše v 27 
kap., od 11-14 verš. Tam čteme:   
 
11 A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám to 
říkáš.“ 
12 Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. 
13 Tu mu řekl Pilát: „Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?“ 
14 On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. 
 

Milí přátelé,  
 

„Ježíš byl přiveden před vladaře“ Tváří v tvář se tu setkává moc Boží s mocí lidskou. Zástupce 
římského císaře, který vládne světu se potkává s Pánem, který jde spasit člověka. 

Evangelisté nám vyprávějí o Ježíšově ukřižování a pokouší se odpovědět na tehdy velmi naléhavou a 
bolestnou otázku. Kdo je zodpovědný za Ježíšovu smrt? Kdo nese největší vinu na tom, že Boží Syn, který 
přišel na svět, aby nás zachránil, byl odmítnut a nepochopen?  

Kdo nesu tu vinu? Jidáš nebo snad Petr? Zákonicí nebo snad Pilát? Já nebo snad i vy? 
 
Nepopiratelným faktem je, že o ukřižování s konečnou platností rozhodl římský místodržitel Pilát, a 

tak od této chvíle dostava proces výrazně politický rozměr. Kdyby Ježíše soudila židovská velerada, byl by 
ukamenován. Ježíš však byl odsouzen římskou mocí a popraven na kříži jako vzbouřený otrok. 
 

Pro vznikající církev to byla špatná zpráva. Hlásit se k člověku, který byl odsouzen za vzpouru proti 
římskému státu, znamenalo velezradu. Jenže Ježíš nebyl žádný Spartakus ani nekandidoval na jeruzalémský 
trůn, ačkoli mu na kříž napsali – INRI – Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Ježíš Nazaretský, král 
židovský.  

 
Jakou roli v tom všem hraje Pilát? Veleknězi, to celé šikovně zinscenovali a Piláta doslova 

zmanipulovali, aby to udělal za ně. Kdyby Pilát Ježíše propustil, jak chtěl, byli by ho u císaře udali, že 
podporuje vzpouru a nepokoje. Proto jim raději vyhověl, ačkoli na něm žádnou vinu nenalezl.  

Představitelé Božího lidu tak dosáhli svého, a přitom zůstali zdánlivě čistí. A Pilát, který s nimi byl 
jinak na kordy, raději vyhověl jejich žádosti, než aby riskoval, že bude mít v Římě problémy. Pilát byl použit 
pouze jako nástroj, ale žalobci a iniciátoři byli lidé z chrámu. 

 
Pilát, který má ve své kompetenci důležitější procesy, vyslýchá Ježíše. Jeho otázka „jsi židovský 

král?“ prozrazuje obžalobu židů: Ježíšovi vytýkali, že si osoboval titul Mesiáše (ve smyslu národního 
osvoboditele z linie Davidovy), a tak zároveň vyzýval k politické vzpouře. 
 

Pilát se ptá: „Jsi židovský král?“. Tak dává Ježíšovi příležitost blíže popsat své království. Odpověď 
„Ty sám to říkáš“ je bezesporu přitakáním: ano, je tomu tak. Nicméně Kristus je králem v jiném smyslu, než 
jak to chápe Pilát: On je svědkem, který má zjevit životodárnou pravdu (o Bohu, o jeho díle spásy). Tento 
svědek vyslovuje to, co viděl a slyšel u svého Otce. Veškeré jeho působení je svědectvím o Bohu, který se s 
láskou sklání k světu a chce pro člověka plnost života.  

 
Že by Ježíš byl skutečně králem? 

 Tváří v tvář nemoci a vlastní bezmocnosti – je Ježíš králem? ptáme se nejistě. 
 Tváří v tvář zprávám o „nezastavitelné“ moci zla, o atentátech a vraždách – je Ježíš schopný něco udělat? 
 Tváří v tvář vlastní životní krizi, když se hroutí dosavadní jistoty a nevíme, kudy dál – je Ježíš pánem 

situace? 
 Tváří v tvář úzkostnému hledání ekonomického zabezpečení pro sebe a pro své nejbližší – je Ježíš 

budoucností? 
 Tváří v tvář svým selháním – je Ježíš mocnější? 

 
Často býváme konfrontováni s takovými otázkami. Odpověď však není samozřejmá… Ježíš totiž není 

tím „supermanem“, kterého vídáváme v různých filmech (a který se rázně vypořádá se zlými lidmi) nebo 
dokonce ve filmu „Liga spravedlnosti,“ byl superman oživený. On opravdu není „Rambo“, který využívá 
zbraně a touží po pomstě. Dokonce není ani „kouzelník“, který mávnutím proutku změní nepříjemnou situaci. 



Toto jsme už možná za svůj život poznali. Ale nechybí nám jiná zkušenost, daleko důležitější – že 
Ježíš je mocným pánem, navzdory různým nepříznivým událostem. Že jemu se nic nevymyká z rukou, že 
On zůstává „nad tím“ – a má moc „z toho“ vytáhnout a zachránit i nás. 

 
Kdykoli se budeme nacházet v situaci, že budeme tonout a klesat v bahnitých vodách, zavolejme na 

něho. Možná nezažijeme tělesné uzdravení, možno nikdy nevyhrajeme jackpot, ale zažijeme něco 
důležitějšího – že náš život stojí na Kristu – a ne na těch „jistotách“, jak si ve své krátkozrakosti myslíme. 

Možná zažijeme, jak Ježíš nás ubezpečí, že život v plnosti je před jeho tváří. A možná vytušíme, že 
náš život nespočívá v tom, že budeme zdraví a finančně zabezpečení – ale že známe Otce a Krále, a že náš 
život patří jemu. Toto poznání Otce je tím největším kapitálem. 

 
Evangelium je dobrá zpráva pro lidi, kteří si o sobě nedělají iluze, ale pro ty, kteří si na sobě zakládají, 

je většinou nepřijatelné. Ježíš nepřišel naplnit naše lidská očekávání ale Boží vůli.  
Byl Mesiáš, ale nepoužil násilí. Byl lékař, ale nepoužíval léky. Byl král, ale jeho království nebylo z 

tohoto světa. Byl Synem Božím, a přitom zůstal až do konce, až na kříž – člověkem.  
 
Možná tomu všemu nerozumíme, ale když čteme bibli, když slyšíme kázání, když se modlíme, znovu a 

znovu se divíme: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry a moře? Kdo to jen je, když umírá bezmocný na kříži, 
a přitom dovede vzkřísit mrtvé? Kdo to jen je, že někteří jsou kvůli němu ochotni změnit své životy, zatímco 
pro ostatní je jeho příběh jen dávná historie. Kdo to jen je, že na jeho památku budeme v neděli lámat chléb a 
pít víno?  

Kdo to je, když i my dnes hledáme odpovědi a ptáme se: si Ježíši Nazaretský – skutečný KRÁL a 
PÁN? Amen. 
 
Píseň: S 267 - Proč jen mlčíš, Pane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- 4. dubna 2021 (Velikonoční neděle) - v kostele 15 lidí + bohoslužba s vysluhováním VP ze záznamu od 9:30 
- 6. dubna 2021 (úterý) od 18-20h se uskuteční online velikonoční šachový turnaj 
- 10. dubna 2021 (sobotu) od 10h se na farský zahradě uskuteční brigáda s vařením kotlíkového guláše. 

Budeme upravovat kompost, odklízet jehličí, stavět trampolínu, a mnoho jiného. 
- 16. dubna 2021 (pátek) od 19h se sejde MKV – mládež, slovo bude mít Martin Jirsák 
- 17. dubna 2021 (sobota) od 9-12h je vaření pro lidi na ulici – poslední zimní akce, která je dobrovolná 
- 21. dubna 2021 (středa) – Pečeme pro zdravotníky v Teplické nemocnici, plakát na nástěnce 
- 25. dubna 2021 (neděle) nás navštíví farář Mikuláš Vymětal a poslouží nám bohoslužbami 
- Vzadu na stole je na rozdání dnešní kázání a letáky Jeronymové jednoty 
- O novým evangelickým zpěvníku se odčtete a jak si ho objednat se dočtete na nástěnce 
- leták sčítání lidu 2021 
- kdo by měl zájem pomáhat s fotkami a sborovými ozvěnami, ať najde odvahu a dá nám vědět 
- Dnešní sbírka je určená pro náš sbor 

 
Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. (1.P 3, 18) 
 
Přímluvná modlitba:  
Hospodine, Bože náš, děkujeme Ti za tvé slovo, které je světlem ve všelijakých stínech a tmách, do kterých na 
své cestě v životě často přicházíme.  
Děkujeme Ti za bratry a sestry, kteří nám pomáhají nacházet správný směr.  
Děkujeme za všechny, kteří svým životem vydávali a vydávají svědectví, že tvoje pravda a láska je to 
nejdůležitější a nejpotřebnější, z čeho smíme čerpat. 
Prosíme, aby žádné takové svědectví nevyznělo naprázdno a marně. 
Prosíme abychom i my vytrvale v zvěstovali Krista, věrně ho následovali i tam, kde to přináší obtíže, rizika a 
ztráty. 
Prosíme za náš sbor a všechny církve, aby se v nich rozproudil život z víry, aby převážila láska, odpuštění a 
milosrdenství nad obavami z budoucnosti, sobeckým uzavíráním se do sebe a strachem z nových věcí. 
Přimlouváme se, Pane Bože, za naše bližní, kteří jsou nám svěřeni nebo každodenně posíláni do cesty, 
abychom si dokázali všimnout jejich potřeb, jejich radost přijímali jako svou vlastní a jejich trápení a zkoušky 
procházeli s nimi, jako by to byly naše vlastní starosti.  
Veď nás a mocí svého slova a Ducha, posiluj nás, abychom citlivě sloužili potřebným bez výmluv a 
postranních úmyslů a měli porozumění jeden pro druhého.  
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou 
modlitbu: 
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i 
sláva na věky. Amen                                            
 
Píseň: EZ 452 - Za dar slova, Bože milý 
 
Posláni: (Řím 11, 32-33) 
32 Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. 
33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! 
 
Požehnáni:  
Požehnej, co hledá naše vůle, 
požehnej, co potřebuje naše láska, 
požehnej to, na čem spočívá naše naděje. 
Králi králů, požehnej naše životy. 
 
Píseň: S 484 - Závěr 


