
Neděle Krista Krále, v Javorníku 24. 11. 2019  

Tebe všechno chválí, věčný nebes Králi 
 

Základ kázání: Koloským 1:13-20                                                                  1. čtení: Lukáš 23:33-43 
 

13
 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. 

14
 V něm máme 

vykoupení a odpuštění hříchů: 
15

 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16

 neboť v něm bylo stvořeno všechno 

na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a 

všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17

 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18

 on 

jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství 

ve všem.
19

 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20

 aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, 

co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 

 

I. 

Milí bratři, milé sestry, 

konfirmandů se vždycky ptám, kolik druhů roků znají. Hádám, že jich bude nakonec hodně. Ale my 

si vystačíme obvykle se třemi. Je to nejprve kalendářní rok, poté školní rok. A my křesťané máme 

ještě církevní, neboli liturgický rok. Každý z těchto roků začíná a končí jindy. Ten liturgický končí 

právě v tomto týdnu. Dnes slavíme poslední neděli církevního roku, která se tradičně nazývá nedělí 

Krista Krále. Těsně před vstupem do adventního období si tedy církev připomíná Kristovu vládu. 

A  slaví Ježíše jako Božího Krále, vítězného Beránka, Vladaře a Panovníka.  

V tom prvním biblickém čtení, které církev doporučuje číst právě dnes, jsme už slyšeli, že Ježíš je 

Král. Jenže toto vyznání zaznívalo v den Ježíšova ukřižování pouze z úst jeho nepřátel. Byla to 

pravdivá slova. Ale vyslovená lidmi, kteří v něj nevěřili. Byla to slova plná výsměchu, zlosti, 

škodolibosti a zlé radosti z cizího utrpení. 

Členové židovské rady, zcela pohlcení nenávistí k Ježíši, se mu vysmívali: 

 Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. 

Římští vojáci, kterým se krutost a násilí staly denním chlebem, volali na ukřižovaného: 

 Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. 

Zločinec, který zápasil s bolestmi na svém kříži, našel ještě dost sil k tomu, aby se Ježíši také 

poškleboval:  

 To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás! 

A ještě mu pověsili nad hlavu nápis ve třech jazycích, aby tomu všichni rozuměli, aby se všichni 

mohli dobře pobavit:  

 Toto je král Židů. 

Měl to být vtip. Humor černý jako tma, která ten den obestřela Kristův kříž. Učedníci Ježíše 

opustili. Drží se od něj dál. Mají strach. Bojí se o holý život. Nestojí pod křížem. Nejsou Kristu 

nablízku. Nehádají se s Ježíšovými nepřáteli. Neprovolávají slávu Mesiáši, synu živého Boha. 

Neopravují své odpůrce. Nehlásají: A přesto, je to tak! On je skutečný král. On je pravý Boží 

Zachránce, ten očekávaný Mesiáš. To jen vy jste slepí. K tomu dostanou odvahu a moudrost až po 

Kristově vzkříšení, až po seslání Ducha svatého na první církev.  

V den Velkého Pátku je podle Lukáše jedinou jiskřičkou naděje právě víra toho druhého 

ukřižovaného zločince. Jen on uvěří, že Kristus je Boží král. A také to svými ústy vyzná: 

 Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš… 

Kam?  

 …do svého království. 

Já věřím, že ty jsi Král poslaný od Boha. Ty máš moc mě zachránit – navzdory všemu, co jsem 

v životě pokazil. Navzdory všemu, co jsem napáchal a co už za svého života nedokážu odčinit. 

Navzdory blížící se smrti – ty mně můžeš dát život ve svém věčném království. 



A ten ukřižovaný Král, který tvrdošíjně odmítá zachránit sebe sama, ho v posledních chvílích 

upokojí: 

 Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. 

Dnes za tebe umírám, člověče. Dnes mažu i tvé viny. Neboj se! Nenechám tě potulovat se 

v temnotách. Budeš se mnou žít – v ráji, v království věčného světla. 

Bratři a sestry, ukřižovaný Ježíš je Král. Trpící Ježíš, člověk, který nikomu nikdy neublížil, a který 

nyní umírá na kříži uprostřed dvou zločinců – je božský Vládce. To církev vyznává a provolává 

stále. Ale u tohoto vyznání církev nezůstala. Pod vedením Ducha svatého už první křesťané 

prohlubovali svou víru v Ježíše. Osvíceni Božím Duchem vyhlašovali o Kristu ještě mnohem hlubší 

a také odvážnější věty víry.  

A právě jedno takové vyznání jsme slyšeli v druhém čtení – z listu Koloským. To vyznání, které 

zřejmě apoštol Pavel celé nevymyslel, ale už sám přijal a k němu se připojil, nám pomůže sestoupit 

ještě hlouběji do Božího tajemství. Pomůže nám lépe pochopit, kdo vlastně na tom kříži za naše 

hříchy umíral. A to nás povede k většímu úžasu nad Kristem. K větší vděčnosti. K větší radosti. 

Přiznám se, že čím víc jsem v týdnu přemýšlel nad těmito slovy z listu Koloským, tím menší chuť 

jsem měl na ně kázat. Ne snad, že by mě neoslovila. Ne snad, že by se mi nelíbila. Je tomu právě 

naopak! Osobně považuji tyto věty za jedny z vůbec nejkrásnějších, které v Písmu máme. Ale jsou 

to tak hluboké výpovědi víry, že je snad i na škodu přidávat k nim nějaký komentář. Říkal jsem si, 

že by bylo snad lepší, kdybych je jen přečetl, a pak bychom nad nimi rozjímali v tichu, na 

modlitbách. Ale to by mi určitě neprošlo… Takže vám vřele doporučuji, abyste si tuto pasáž ještě 

doma vyhledali a našli si čas zamyslet se nad ní. 

 

II. 

1) Kdo tedy kvůli nám tehdy na Golgotě umíral? Pravý Bůh, bratři a sestry. Apoštol říká: 
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 On je obraz Boha neviditelného… 

Věčný, nestvořený, dokonalý a věrný obraz Boha. Bůh Syn, který je od věčnosti stejný jako Bůh 

Otec. Není mezi nimi rozdílu. Mezi těmito božskými osobami není žádné pnutí, žádný nesoulad. 

Nepanují mezi nimi neshody. Otec navíc není větší než Syn. Není důležitější než Syn. Není starší 

než Syn. Není moudřejší než Syn. Není mocnější než Syn. Je mezi nimi dokonalá a naprostá 

rovnost. Jak Pavel dodává: 

 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat… 

V Synu tedy přebývá veškerá božská plnost. Není nic, co by měl Otec – a neměl Syn. Není nic, co 

by byl Otec – a nebyl Syn. Je to jeden a tentýž Bůh: Otec i Syn i Duch svatý. Tak tomu církev 

rozumí. A tak to o Pánu Ježíši Kristu i vyznává. Třeba slovy Nicejsko-cařihradského vyznání, 

které společně sepsali církevní otcové 4. století, a které uznávají všichni křesťané. I my, evangelíci, 

byť toto nádherné vyznání vlastně moc neznáme.  

 Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede 

všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozený, nestvořený, 

jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. 

 

2) Dále: Na kříži za nás umíral náš Stvořitel. Ano, je to tak. Přestože my nejsme zvyklí mluvit 

o Ježíši jako o našem Stvořiteli… Přestože ani Nový zákon tuto jeho stvořitelskou roli často 

nezmiňuje… Přece jsme o ní slyšeli právě z dnešního biblického textu. Ježíš je…  

 …prvorozený všeho stvoření, 
16

 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět 

viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je 

stvořeno skrze něho a pro něho. 
17

 On předchází všechno, všechno v něm spočívá. 

Bratři a sestry, jinými slovy: Není naprosto nic, co by nebylo stvořeno v Kristu, skrze Krista a pro 

Krista. Každičký atom, každý kámen, každá dešťová kapka, každý strom, květina, každý brouček, 

zvíře, každý člověk, co kdy žil, žije a bude žít, také každý anděl – i ten, který od Boha odpadl.  



Naše planeta, stejně jako další planety a hvězdy, prostě celý vesmír, to všechno bylo stvořeno 

v Kristu, skrze Krista a pro Krista. Copak se nám z toho netají dech, že tento Boží Syn, skrze 

kterého bylo všechno stvořeno, umíral pro nás na kříži? Pro naši věčnou spásu? 

Není mocnosti, není síly, která by mu mohla konkurovat a měřit se s ním. Není vlády, která by mu 

jednou nemusela skládat účty ze svých činů. Není člověka, který by se jednou nemusel zodpovídat 

za svůj život právě jemu.  

A ještě chci podtrhnout tu Pavlovu formulaci, že všechno bylo stvořeno pro něj. Pro Božího Syna. 

Pro Ježíše Krista. Tedy: Bůh stvořil veškerenstvo, aby se stalo místem a dějištěm Kristovy vlády. 

Bůh nestvořil svět kvůli nám, jak se někdy ve své troufalosti domníváme. Stvořil svět proto, aby se 

v něm projevila sláva Božího Syna. A tato sláva, lidskému zraku tehdy ještě skrytá, zářila i na kříži. 

Sláva jeho lásky. Sláva jeho milosrdenství. 

 

3) A teď: Byť Kristus všemu vládne... Byť není nic, co by skrze něj nepovstalo… Byť mu všechno 

vděčí za svůj život, za svou existenci… Přece s někým má bližší vztahy. A to je církev. 

Univerzální církev všech věků a všech míst. To jsme my. To jsi ty, sestro. To jsi ty, bratře. To jsem 

já. To jsou naši bratři a naše sestry všech generací a národů. 
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 On předchází všechno, všechno v něm spočívá, 

18
 on jest hlavou těla - totiž církve. On je 

počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. 

Hlava a tělo… Jako je hlava propojená s tělem, tak je Kristus propojený s námi. Jako hlava všechno 

řídí, tak Kristus řídí a vede celou církev. Jinými slovy: Všichni lidé poslouchají Krista. Celý vesmír 

poslouchá Krista. Ale my ho posloucháme vědomě a rádi. My jsme s ním spojeni tak, jako nic 

jiného a nikdo jiný. A víte, kde o tomto bytostném propojení Krista a církve slyšel apoštol Pavel 

úplně poprvé? V okamžiku svého obrácení před Damaškem. Vzkříšený Ježíš mu tehdy řekl: 

 Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? (Sk 9:4) 

Pavel se snažil likvidovat křesťany. Ale Ježíš se ho neptal, proč pronásleduje jeho lid. Zeptal se ho, 

proč pronásleduje jeho samotného. Vždyť když pronásleduje křesťany, pak pronásleduje Krista 

samotného, hlavu své církve, ženicha své nevěsty. S nikým a ničím není Kristus v tak bytostném 

spojení jako se svou církví, jako s námi, bratři a sestry! Pavel to v následujících řádcích ještě 

rozvádí, když tvrdí, že křesťan by se měl držet 

 hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem. (Ko 2:19) 

 

III. 

Bratři a sestry: Co zcela praktického můžeme z dnešního silně teologického textu vyčíst pro svůj 

život? Co z toho všeho pro nás vlastně vyplývá?  

 

1) Za prvé: Že náš život má smysl a cíl. A to potřebujeme slyšet a prožívat. Kristus se podílel na 

našem stvoření. Díky němu zde na zemi žijeme. Kristus nás také smířil sám se sebou. Svou svatou 

a nevinnou krví, kterou za nás prolil. Apoštol s vděčností končí tuto chvalořeč na Pána Ježíše slovy: 

 skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože 

smíření přinesla jeho oběť na kříži. 

A my jsme těmi, kteří to vědí a prožívají jako první z celého stvoření. Ano, zakoušíme někdy 

absurditu a nesmyslnost naší existence. Ano, někdy se nám zdá, že by už bylo lépe, kdybychom 

zemřeli, protože co zrovna prožíváme, je k neusnesení. Pod tíhou těžkostí bychom snad byli schopni 

i s Jóbem zvolat: 

 "Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, kdy bylo řečeno: »Je počat muž.« 
11

 Proč jsem 

nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotvaže jsem vyšel ze života matky? (Jb 3:3.11)  

Proto potřebujeme stále znovu v pokoji svěřit svůj život Kristu. V jeho rukách má náš život smysl 

i cíl. 

 

 



S tím souvisí, že náš život má velikou cenu v Božích očích. Vždyť nám jej dal sám Bůh! Vždyť se 

Bůh sám postaral o to, abychom žili a život stále víc rozvíjeli – zakotveni v Kristu! Pravda, někdy 

bychom za to, co jsme provedli či řekli, poslali sami sebe do horoucích pekel. Někdy bychom se 

hanbou propadli za to, co jsme způsobili. Ale Bůh nás miluje nevýslovnou láskou.  

A má s námi další plány, které třeba v časech krize nejsme schopni vidět a rozpoznat. On nám 

pomáhá znovu vstát. Trpělivě nám promíjí všechno zlé. A pracuje na tom, aby se mu náš život 

nakonec líbil. Francouzský filosof Jean Paul Sartre kdysi řekl: 

 „Když jsem byl malý, říkala paní Bigeoisová: „Když se budeš dívat moc dlouho do zrcadla, 

uvidíš opici". Asi jsem se díval ještě dále: to, co vidím, je hluboko pod opicí, na pomezí 

rostlinného světa, na úrovni polypů.“ 

To, co vidí každý z nás, dívá-li se na sebe upřímně, je hříšný člověk. Ale my se musíme dívat tak 

dlouho, dokud očima víry v zrcadle nezahlédneme člověka, kterého si Bůh jednou provždy 

zamiloval! A v tom je naše hodnota. 

 

2) Za druhé: Nemusíme se bát, bratři a sestry. Ani duchovních bytostí a mocností. Ani lidí kolem 

sebe, byť by byli sebesilnější, sebedravější a sebemocnější. Ani sami sebe se nemusíme bát, i když 

se někdy nedokážeme ovládnout. To všechno přece Bůh v Kristu stvořil. To všechno a ti všichni jej 

musí nakonec respektovat a poslouchat. Nic a nikdo si nemůže na vlastní pěst dělat, co se mu zlíbí.  

Nemusíme se děsit minulosti, přítomnosti, a už vůbec ne budoucnosti. Ani chudoby. Ani samoty. 

Ani nemocí. Nakonec ani té smrti. Vždyť Kristus kvůli nám porazil smrt. Stal se prvorozeným 

nového stvoření, do kterého my všichni spějeme. 

 On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem. 

 

3) A nakonec za třetí: Musíme se dobře starat o tělo Kristovo. Musíme o něj pečovat. Jen se nad 

tím zamysleme: Jakým způsobem z nás učinil Kristus své tělo? Smířil nás se sebou samotným. Boží 

věčný Syn pro toto smíření učinil úplně všechno. A myslíte, že si přál, abychom s našimi bratry 

a sestrami žili ve sváru? Abychom mezi sebou prohlubovali propasti a aktivně vykopávali příkopy? 

Zemřel snad kvůli tomu, aby si každý sám žil na vlastní pěst? Abychom spolu nemuseli mluvit a žít 

bok po boku? Abychom bazírovali na tom, že jsme jiní a lepší než ostatní křesťané? To platí jak 

o našich vztazích v našem sboru, tak o našich vztazích k dalším sborům a církvím. Smíření mezi 

námi: To je cíl, ke kterému musíme směřovat. Při tom občas budeme muset spolknout urážku, 

odpustit druhým a nepřipomínat pořád dokola zlé věci, které se v minulosti odehrály. 

Ale to není všechno. My navíc musíme pracovat na tom, aby se Kristovo tělo stále rozrůstalo. 

Máme seznamovat druhé s tím Králem všech a všeho, který pro nás z lásky trpěl. Nesmíme bránit 

tomu, aby se šířilo Kristovo smíření do celého světa. On prolil svou krev proto, aby všechny smířil 

se sebou samým. A my tomu věříme. Proto tomuto smíření musíme sami sloužit. Smíme smiřovat 

druhé s Kristem. Smíme smiřovat lidi mezi sebou. Proto se musíme opětovně přibližovat k těm, 

kteří se od nás vzdálili. Nesmíme se od ostatních lidí vzdalovat a uzavírat do sebe. A z toho důvodu 

musíme stále znovu odpouštět, odpouštět a odpouštět. 

 

Modleme se:  
Pane Ježíši Kriste,  

ty jsi pravý Bůh, který přišel do našeho hříchem pokrouceného světa, ty jsi věčný Bůh, který vstoupil 

do naší časnosti. Ty jsi nás zachránil. Ty jsi dal našemu živou smysl a cíl. Ty jsi nás osvobodil od 

strachu. Ty jsi nás přidružil k svému tělu, k církvi. Ty nás také povzbuzuješ, abychom o tvé tělo 

pečovali, abychom z lásky k tobě i z lásky k lidem pomáhali tvému tělu růst a sílit.  

A my ti vyznáváme, že v tom všem často selháváme. Život nám občas nedává smysl, ztrácíme víru 

a naději, bojíme se všeho možného a v neposlední řadě jsme často pasivními částmi tvého těla.  

Proto tě prosíme, abys nás pozvedl svým slovem a svým Duchem. Dej, abychom ti naslouchali 

a tebe poslouchali. Dej, abychom znovu radostně prožívali to bytostné propojení, tu pevnou jednotu 

s tebou, božský Králi.    Amen. 


